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JOHDANTO

Punaisen Ristin toiminnassa on mukana
mahtavia vapaaehtoisia uskomaton
määrä kokemusta ja paljon innostusta
Kuitenkin Länsi Suomen piirissä ja sen
osastoissa nousee usein esiin se että
uusia vapaaehtoisia ja erityisesti nuoria
on haastavaa saada mukaan
,

.

-

,

.

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota
osastoille tukea uusien ihmisten
tavoittamiseen sekä nuorisotoiminnan
ja nuorten osallistumisen ideointiin Sitä
voi käyttää tukimateriaalina esimerkiksi
osaston hallituksen kokouksissa tai
perehdytyksenä osastoon valitulle
nuorisotoiminnan yhdyshenkiölle Sen ei
kuitenkaan ole tarkoitus korvata piirin
työntekijöiltä saatavaa tukea ja apua
Piiri ja sen työntekijät ovat olemassa
teitä varten
.

.

.

.

Tiedämme että nuoret ovat
kiinnostuneita järjestötoiminnasta
ja vapaaehtoisuudesta Haasteena
kuitenkin on se miten saamme
yhä useamman nuoren löytämään
Punaisen Ristin ja pystymme
tarjoamaan heille täällä
mielekästä tekemistä
,

.

,

.

Tämä opas tarjoaa sekä
inspiraatiota asian suunnitteluun
että ihan konkreettisia toimia
joihin voitte osastoissa ryhtyä
Oppaan aiheet vaihtelevat
osaston suhtautumisen
pohtimisesta viestinnän
kehittämiseen ja
nuorisotoiminnan muotojen
kertaamisesta tarjolla olevien
materiaalien esittelyyn
,

.

.
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NUORIKSI LASKETAAN KAIKKI

0 - 29 - VUOTIAAT
NUORISOTOIMINTA EI SIIS OLE
VAIN TEINEILLE

MIKÄ NUORISOTOIMINTA ?
Usein kun puhutaan
nuorisotoiminnasta tulee ihmisille
ensimmäisenä mieleen nuorten
kerhot teini ikäiset ja ohjattu
toiminta Silloin ensimmäinen reaktio
voi olla ajatella että omasta osastosta
ei löydy vetäjää tällaisille ryhmille
eikä nuorisotoiminta siksi sovi omaan
osastoon Tämä kuva on kuitenkin
osittain virheellinen

Pyrimme myös siihen että
nuorisotoiminta ei aina olisi erillinen
toimintamuoto vaan nuoret pääsisivät
saumattomasti mukaan jo
olemassaolevaan toimintaan aikuisten
kanssa Tälle on monta hyvää
perustetta Ensinnäkin se vaatii
vähemmän resursseja osastolta koska
ei tarvitse järjestää erillistä toimintaa eri
ikäryhmille Lisäksi se tukee sukupolvien
välistä yhteisöllisyyttä ja yhdessä
Vaikka on olemassa useita vain alle tekemistä Tämä myös mahdollistaa
nuorten osallistuminen vaikkapa
18 vuotiaille tarkoitettuja
sellaisilla pienillä paikkakunnilla joissa
toimintamuotoja jotka vaativat
ei välttämättä löydy ryhmällisen verran
aikuisen vetäjän on nuorisotoiminta kiinnostuneita nuoria
paljon muutakin Punaisessa Ristissä
noudatetaan nuorisolain mukaista
Nuorten huomioiminen ja
määritelmää nuoruudesta se siis
mukaansaaminen vaatii kuitenkin
tarkoittaa kaikkia alle
panostusta myös silloin kun
kolmekymppisiä Luonnollisesti tämä tarkoituksena on houkutella heitä
tarkoittaa myös sitä että
olemassaolevaan toimintaan Myös
toimintamuodot ovat keskenään
nuorisoerityiselle toiminnalle on
hyvin erilaista
aikansa ja paikkansa
,

,

,
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NUORISOTOIMINNAN
MUOTOJA
Tässä esimerkkejä siitä millaista nuorisotoimintaa Punaisessa Ristissä
,

jo on Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita mahdollisuuksia aina voi
ideoida uutta
.

-

!

NUORISOVALIOKUNTA

Nuorisovaliokunta on piirin
luottamuselin joka koostuu
pääasiassa nuorisoikäisistä
vapaaehtoisista Nuorisovaliokunnan
tehtävänä on kehittää
nuorisotoimintaa tukea osastoja
järjestää toimintaa sekä osallistua
valtakunnallisesti ja alueellisesti
nuorten asioista päättämiseen
,

.

,

,

.

REDDIE KIDS -KERHOT

NUORTEN ENSIAPURYHMÄ
Joissain osastoissa on jo perustettu
nuorille omia ensiapuryhmiä Ne
toimivat muuten täysin samoin kuin
muutkin ensiapuryhmät mutta ovat
tarkoitettu alle 18 vuotiaille Kokoontua
voi esimerkiksi kerran kuussa tai
kahden viikon välein ja ohjelmassa voi
olla muutakin kuin ensiapua Sekä
materiaali että suunnitteluapua saa
piiristä kunhan osastolta löytyy vetäjät
ja tilat
.

,

-

.

,

.

-

,

.

Reddie Kids on Punaisen Ristin
valmis kerhokonsepti joka on
suunnattu 7 12 vuotiaille lapsille
Ohjaajana voi toimia 15 vuotta
täyttänyt Reddie Kids kerhoissa
käsitellään Punaista Ristiä
yhdenvertaisuutta ja ensiapua sekä
tietenkin leikitään askarrellaan ja
pidetään hauskaa Piiri auttaa
ohjaajien kouluttamisessa mikäli
osastossa on halu perustaa kerho
,

-

-

.

.

,

-

,

.

,
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LEIRITOIMINTA

Useissa piireissä järjestetään
kesäleirejä lapsille Länsi Suomen
piirissä Spärrä Äksöni mikä tarjoaa
nuorille mahdollisuuden toimia
osana leirihenkilökuntaa ja lapsille
osallistua leiriläisenä Myös osastot
voivat järjestää leirejä Lasten leirien
lisäksi toimintaan kuuluvat
nuortenleirit ja kansainväliset leirit
(

-

),

.

.

.
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MITÄ NUORET VOIVAT TEHDÄ ?

Tässä on muutama esimerkki siitä millaisessa toiminnassa eri ikäiset nuoret
voivat olla mukana Osa ikärajoista on vain ehdotuksia tilannekohtaisesti
niistä voi joustaa molempiin suuntiin
,

.

-

.

16-VUOTIAASTA ETEENPÄIN

ALLE 13-VUOTIAANA

Olla kerholaisena Reddie Kids tai
Terhokerhossa
Olla leiriläisenä lasten tai
varhaisnuorten leirillä
Toimia Nälkäpäivä kerääjänä
aikuisten kanssa
Osallistua tapahtumiin
Liittyä jäseneksi
-

-

13-VUOTIAASTA ETEENPÄIN

Toimia puohjaajana Reddie Kids
kerhossa
Käydä EA1 tai hätä EA kurssin

-

-

-

-

14-VUOTIAASTA ETEENPÄIN

Osallistua ystävätoiminnan HIV ja
seksuaaliterveystyön Vapepan
ensihuollon humanitaarisen
oikeuden tai päihdetyön
peruskurssille
Osallistua kansainväliselle
nuortenleirille tai opintomatkalle
Osallistua rasisminvastaiseen
kampanjaan
Toimia hälytysryhmän harjoittelijana
,

,

-

,

,

17-VUOTIAASTA ETEENPÄIN

Osallistua Vapepan viestikurssille tai
EA päivystäjän peruskurssille
Toimia EA päivystyksissä
harjoittelijana
Vetää Kondomiajokortin nuorille
Osallistua humanitaarien oikeuden
ryhmätoimintaan
-

-

Toimia Nälkäpäivä kerääjänä kaverin
kanssa
Osallistua osaston kevät ja
syyskokouksiin
Osallistua valtakunnalliseen ja piirin 1 8 - V U O T I A A S T A E T E E N P Ä I N
nuorisotoimintaan
Valita osaston puheenjohtajaksi
15-VUOTIAASTA ETEENPÄIN
Toimia festarivapaaehtoisena
Toimia hälytysryhmän jäsenenä
Toimia ohjaajana leirillä sekä Reddie
Toimia EA päivystäjänä
Kids ja Läksyhelppi kerhoissa
Järjestää nuorisoryhmän kanssa KV
Osallistua osaston hallituksen
opintomatkan tai projektin
toimintaan
Osallistua nuorisodelegaatti
Tulla mukaan piirin
leiripomo tai
nuorisovaliokuntaan
kouluttajakoulutukseen
Mukana kaikessa
vapaaehtoistoiminnassa
-

-

-

-

-

-

-,

-

!
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PERUSTEET NUORISOTOIMINTAAN
PERIAATTEISTA
INHIMILLISYYS

Punaisen Ristin velvollisuus on auttaa tämä koskee myös
nuoria ja lapsia Vapaaehtoistoiminnalla voimme pitää huolta
heidän hyvinvoinnistaan
-

.

TASAPUOLISUUS

Tasapuolisuus velvoittaa meitä auttamaan ihmisen
ominaisuuksista riippumatta Lisäksi se takaa sen että kuka
tahansa iästä riippumatta on tervetullut järjestöön
.

-

,

-

.

VAPAAEHTOISUUS

Nuoret ovat kiinnostuneita järjestötoiminnasta ja Punainen
Risti kaipaa lisää tekeviä käsiä Hyödynnetään siis niitä jotka
vapaaehtoisesti haluavat tulla
,

.

,

.

YKSEYS

Usein pienissä osastoissa on pelko siitä että nuoret muuttavat
muualle opiskelemaan ja osaston panostus menee hukkaan
Kuitenkin moni heistä jatkaa toisessa osastossa ja se on koko
järjestön etu
,

,

.

,

.

YLEISMAAILMALLISUUS

Kansainvälisen nuorisotoiminnan monet mahdollisuudet ovat
osastojenkin etu koska kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan
saada sekä uusia ideoita että konkreettista toimintaa osastoon
,

RIIPPUMATTOMUUS

Pysyäkseen itsenäisenä ja vahvana toimijana on Punaisen
Ristin pidettävä jäsen ja vapaaehtoismäärät riittävänä ja
siihen tarvitaan myös nuoria
-

,

PUOLUEETTOMUUS

Emme voi etukäteen sulkea jotain tiettyä ryhmää pois
potentiaalisista toimijoista vaan on puolueettomasti
suhtauduttava jokaiseen samalla tavalla
,

.
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KYSYTÄÄN OIKEITA KYSYMYKSIÄ
Se millaisia kysymyksiä kysymme itseltämme ja toisiltamme ohjaa myös
vahvasti sitä millaisia vastauksia saamme ja annamme Ei siis välttämättä ole
hyödyllistä kysyä vuodesta toiseen samoja kysymyksiä jos vastaukset tuntuvat
toistavan itseään ja tuloksia ei synny Tässä ajatuksia siitä millaiset kysymykset
voivat viedä ajattelua eteenpäin
,

,

.

,

.

,

.

MIKSI NUORIA TARVITAAN?

Joskus päädytään vaan toistelemaan sitä , että nuoria tarvitaan ilman , että
pysähdytään pohtimaan syitä sille . Tarvitaanko uutta osaamista , lisää tekeviä käsiä
tai vaikkapa laajempaa näkökulmaa ? " Nuoria tarvitaan mukaan " ei saa olla pelkkä
mantra tai juhlapuhe , sille tarvitaan sisältöä ja perusteluja .

MITÄ ME VOIMME TARJOTA NUORILLE?

Usein kysytään vain sitä , miten nuoret toimijat voivat hyödyttää meitä . Se ei silti
ole houkuttelevaa uusien mahdollisten vapaaehtoisten näkökulmasta . Täytyy siis
kysyä , miksi toimintamme kiinnostaa nuoria , miten kiinnostavuus tuodaan esille ja
tehdään toiminnasta mielekästä .

MITEN VOIMME ANTAA TILAA NUORILLE?

Muutokset vaativat aina sopeutumista . Nuorten kiinnostuksenkohteet ja tapa
toimia voivat olla erilaisia , kuin mihin osastossa on totuttu . Siksi täytyy kysyä ,
miten voimme tarjota nuorille resursseja ja vapautta toteuttaa itselleen
mielekästä toimintaa . Tämä vaatii myös luottamusta .

MITÄ NUORISOTOIMINTA VOISI OLLA?

Usein nuorisotoiminnasta tulee mieleen vain totutut kerhot , leirit ja ryhmät . Nämä
eivät kuitenkaan ole ainoita vaihtoehtoja . Kannaattaa siis kysyä , mitä
nuorisotoiminta voisi parhaimmillaan olla ja mitä voisimme tehdä uudella tavalla
- ja tätä kannattaa erityisesti kysyä nuorilta itseltään .

MITÄ MINÄ VOIN TEHDÄ?

Jos nuorisotoiminta ei tunnu omalta jutulta , tulee herkästi keskityttyä vain siihen ,
mitä yleisellä tasolla voisi tai joku muu voisi tehdä . Kuitenkin nuorten saaminen
mukaan koskee muitakin kuin nuorisotoiminnan yhteyshenkilöä , ja kaikki voivat
omalta osaltaan miettiä , miten voivat edistää asiaa .
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MITEN
TAVOITTAA
NUORIA ?
Yksi parhaista tavoista edistää uudenlaisten
ihmisten saamista toimintaan on kehittää
viestintää Jos tieto tapahtumista ja
toiminnanpaikoista kulkee vain jo sisäpiirissä
olevien tai henkilökohtaisten verkostojen
kautta on todennäköistä että vain
samantyyppiset ihmiset löytävät mukaan
Viestinnässä on oleellista se että se tavoittaa
oikeat ihmiset esittelee toimintamuotoja ja
antaa houkuttelevan kuvan toiminnasta
Tärkeää on myös se että selkeästi ilmaistaan
miten mukaan pääse ja keneen voi ottaa
yhteyttä
.

"

,

"

,

.

,

,

.

,

,

.

MISSÄ
VIESTIMME ?
MILLAISISTA
ASIOISTA
VIESTIMME ?
MITEN
KUTSUMME
MUKAAN ?
MITEN UUDET
OTETAAN
VASTAAN ?
MILTÄ
TOIMINTAMME
NÄYTTÄÄ
ULKOPUOLISEN
NÄKÖ KULMASTA ?

Erityisesti kun halutaan mukaan nuoria ihmisiä
kannattaa panostaa sähköiseen viestintään eli
esimerkiksi sosiaaliseen mediaan Alle
kolmekymppiset eivät välttämättä seuraa
paikallislehden tai kaupan ilmoitustaulun ilmoituksia vaan tietoa on tuotava sinne
missä nuoret ovat Sosiaalinen media voi tuntua vaikealta tai jopa pelottavalta jos
sitä ei ole tottunut käyttämään Silti sitä kannattaa kokeilla Kuvien ei tarvitse olla
ammattilaatuisia eikä kanavia tarvitse päivittää päivittäin Hyvä fiilis ja motivaatio
näkyvät vaikka sosiaalista mediaa ei olisikaan hallinnoimassa diginatiivi tai
viestinnän ammattilainen
,

.

,

.

,

,

.

.

,

.

Kannattaa panostaa myös siihen että nettisivut RedNet ja Oma ovat
ajantasalla Usein toiminnasta kiinnostunut perehtyy toimintaan ensin
Googlen avulla ja silloin on hyvä että netistä löytyvät ajantasaiset
yhteystiedot ja jonkinlaiset kuvaukset käynnissäolevasta toiminnasta
,

(

)

.

,

,

.

Sähköinen viestintä ei kuitenkaan korvaa kasvokkaiskohtaamisia edelleen
tehokkain tapa saada ihmisiä mukaan on pyytää henkilökohtaisesti
Olkaa siis aktiivisesti mukana paikallisissa tapahtumissa
-

.

!
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MITEN VASTAANOTTAA
NUORET ?
Pelkkä nuorten tavoittaminen ei riitä

-

Nuorimmillaan oman

heidät täytyy myös kyetä ottamaan

toimintaryhmän perustavat nuoret

vastaan. Osastossa kannattaa puhua

voivat olla 15 - vuotiaita , jotka

nuorten vastaanottamisesta jo ennen

aloittavat kerhon ohjaamisen .

kuin mitään rekrytointikampanjaa

Nuoriin kannattaa luottaa ja antaa

suunnitellaan. Tärkeää on miettiä

heille mahdollisuus toteuttaa

esimerkiksi sitä, millaisia resursseja,

toimintaa omalla tavallaan . Silti

toiminnanpaikkoja ja ohjausta

erityisesti teini - ikäiset tarvitsevat

osastossa on tarjota uusille nuorille

usein osastolta hiukan aikuisia

vapaaehtoisille.

enemmän tukea .

Nuoren voi olla haastavaa tulla

Mikäli nuoret aloittavat oman

mukaan, mikäli osastossa toimii

toimintaryhmän on hyvä huolehtia ,

lähinnä häntä paljon vanhempia

että heillä on yhteyshenkilönä joku

ihmisiä. Siksi on tärkeää, että hänelle

osastossa pidempään toiminut

luodaan jo heti alusta alkaen

henkilö . Muuten nuoret voivat

tervetullut tunne.

jäädä ulkopuolelle osaston muusta
toiminnasta , eivätkä ehkä jatka

Usein erityisesti pienissä osastoissa on

vapaaehtoisina enää kerhon

pelko siitä, että nuoriin ei kannata

päätyttyä . Ihannetilanteessa

panostaa, koska he saattavat muuttaa

nuorisotoiminta voisi olla kanava ,

opintojen tai työn perässä pian toiselle

jonka kautta nuoret löytäisivät

paikkakunnalle. Nuoria myös usein

järjestöön , ja jatkaisivat siitä

kiinnostaa nimenomaan lyhytaikainen

saumattomasti muuhunkin

tai projektiluontoinen toiminta,

toimintaan .

esimerkiksi retken tai tapahtuman
järjestäminen. Kaikki

Nuoret kannattaa myös ottaa

vapaaehtoistoiminta ja työpanos on

mukaan hallitustoimintaan ja

kuitenkin tärkeää, kesti se sitten yhden

osaston päätöksentekoon .

päivän tai kymmenen vuotta.

Parhaimmillaan nuoret tuovat
monipuolisuutta ja uutta
näkökulmaa osaston toimintaan .
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VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN
MUISTA SELKEYS

OLE JOHDONMUKAINEN

!

Ei ole väliä kuinka hieno
ilmoituksesi on jos siitä ei selviä
mitä halutaan sanoa Tarkastele sitä
kriittisesti kertooko se
ulkopuoliselle mistä on kyse
Tärkeät kysymykset joihin
ilmoituksesta tulisi löytyä
vastaukset ovat MITÄ MISSÄ
KENELLE ja MILLOIN
,

,

,

.

;

,

?

,

,

,

,

.

TUNNE KOHDERYHMÄSI

!

Pyri tiedottamaan samanlaisista
tapahtumista ja asioista samoissa
paikoissa jotta ihmiset osaavat etsiä
niitä Jos vaikka osaston
koulutuksista on tapana ilmoittaa
Facebookissa kannattaa niin tehdä
joka kerta Muuten ne saattavat
mennä kiinnostuneilta ohi
,

.

,

.

.

TEE SELKEÄ VASTUUNJAKO

!

Osastoissa kannattaa tehdä selkeä
päätös siitä kenen vastuulla
Mieti keitä haluat viestilläsi
tavoittaa ja valitse viestintäkanava viestintä on muuten se saattaa
jäädä koska kukaan ei vain tule
sen mukaan Facebookilla
paikallislehdellä ja kouluun jaetuilla tehneeksi sitä Jaon voi tehdä
esimerkiksi valitsemalla osastolle
mainoksilla tavoitetaan täysin
tiedottajan tai sitten vaikkapa
erilaisia kohderyhmiä Keskitä
valitsemalle aina tietyn
käyttämäsi aika ja vaiva niihin
vastuuhenkilön tietylle
välineisiin joilla tavoitat oikeat
somekanavalle Tiedottajan
ihmiset
vastuulla ei kuitenkaan ole haalia
sisältöä vaan toiminnan järjestäjien
LISÄÄ TUNNETTAVUUTTASI
tulee aina toimittaa hänelle tieto
toiminnastaan
Tapahtuuko osastossa jotain
kiinnostavaa tai onko jollain
vapaaehtoisella tai autetulla hyvä
SUUNNITTELE ETUKÄTEEN
tarina kerrottavanaan Ota rohkeasti
Tehkää suunnittelma siitä
yhteyttä paikallismedioihin
esimerkiksi lehteen tai radioon ja millaisista asioista missä milloin ja
tee juttuvinkki Tämä lisää osaston miten viestitte Tämä helpottaa
asian toteuttamista ja selkiytää
tunnettavuutta ja luo positiivista
kuvaa Punaisesta Rististä toimijana asiaa ulkopuolisen näkökulmasta
!

,

,

-

,

,

.

,

.

,

.

,

.

.

,

!

.

,

!

?

,

(

,

)

,

.

.

,

.

.
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SÄHKÖISEN VIESTINNÄN KANAVIA
INSTAGRAM
Kuviin pohjautuva sosiaalinen media erityisesti nuorten
suosiossa Instagramiin on kätevää laittaa nopeasti fiiliskuvia
tapahtumista tai mainoksia tulevasta toiminnasta Suunniteltu
käytettäväksi älypuhelimella mutta voi selailla myös
tietokoneella
,

.

.

,

.

FACEBOOK
Kuvaan ja tekstiin pohjautuva sosiaalinen media toimii hyvin
sekä älypuhelimella että tietokoneella Hyvä kanava erityisesti
aikuisten tavoittamiseen Facebook sivulle on helppo lisätä
kuvia tekstejä ja tapahtumia Siellä on myös helppo jakaa
sisältöä ja kutsua mukaan tapahtumiin Jos osasto haluaa ottaa
haltuun vain yhden some kanavan on Facebook hyvä
vaihtoehto
,

.

.

-

,

.

.

-

,

.

TWITTER
Lyhyisiin teksiviestimäisiin teksteihin ja kuviin pohjautuva
sosiaalinen media tavoittaa erityisesti nuoria aikuisia Helppo
tapa tiedottaa asioista mutta toimii parhaiten esimerkiksi
Facebookin ja Instagramin tukena ei ensisijaisena
viestintäkanavana
,

,

.

,

,

.

OMA PUNAINEN RISTI
Punaisen Ristin uusi vapaaehtoisten tietojärjestelmä jossa voi
luoda oman profiilin jossa ilmaisee kiinnostuksena toimintaan
Osastot voivat luoda toimintaryhmiä ja tapahtumia jotka
näkyvät kätevästi kaikille rekisteröityneille
,

,

,

.

REDNET
Punaisen Ristin vapaaehtoissivu jossa osastoilla on kotisivu
Tänne kannattaa laittaa kuvauksia käynnissä olevasta
toiminnasta osaston mahdollisen toimitilan osoite ja
voimassaolevat yhteystiedot Usein RedNet on se sivu johon
osaston Googlattuaan päätyy sen kannattaa siis olla
infromatiivinen ja päivitetty
,

.

,

.

,

-

.

.

SÄHKÖISEN VIESTINNÄN
APUVÄLINEITÄ
CANVA

Ilmainen palvelu jossa voi helposti ja nopeasti tehdä kuvia
ilmoituksia tai vaikka julisteita Ilmaisversiolla pääsee jo hyvin
vauhtiin mutta saatavilla on myös maksullinen versio jossa on
laajemmat ominaisuudet
,

,

.

,

,

.

PLANOLY

Ilmainen palvelu jossa voit ajastaa Instagram päivityksiä
etukäteen ja seurata kävijöitä tykkäyksiä ja seuraajia Kätevä
myös siksi että Planolyn avulla voit lisätä instagramiin kuvia
tietokoneella
,

-

,

.

,

.

REPOST

Älypuhelinsovellus jolla voi kätevästi jakaa muiden käyttäjien
Instagram päivityksiä omalla tilillä Osasto voi esimerkiksi tämän
avulla jakaa piirin päivityksiä tai vapaaehtoisten omia päivityksiä
toiminnasta
,

-

.

.

YOUTUBE

YouTube on videoihin pohjautuva sosiaalinen media Se on
erityisen hyvä siksi että videoilla on helppoa ja tehokasta
esitellä toimintaa YouTube ei kuitenkaan toimi erityisen hyvin
yksin käytettynä vaan sinne ladattuja videoita kannattaa jakaa
esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä
.

,

.

,

.

Muista että kaikissa mahdollisissa kanavissa ei
tarvitse olla aktiivinen On parempi valita yksi tai
kaksi jotka hoitaa hyvin kuin haalia useita ja
laiminlyödä niitä
Piirin työntekijöiltä saatte tarvittaessa tukea ja
koulutusta sosiaalisen median käyttöön
,

.

,

,

.

.

OMA VAPAAEHTOISTEN
TIETOJÄRJESTELMÄ
-

MIKÄ ON OMA PUNAINEN RISTI?

Oma on sähköinen järjestelmä jonka tarkoituksena on helpottaa
vapaaehtoisten itselleen sopivan toiminnan löytämistä Lähitulevaisuudessa
sen kautta voi hoitaa myös ystävävälityksen Omassa luodaan profiili jossa
kerrotaan millaisesta toiminnasta on kiinnostunut millä alueella voi
osallistua ja kuinka paljon aikaa haluaa vapaaehtoistoimintaan käyttää
Oman kautta voi myös lähettää viestejä mikä helpottaa yhteydenpitoa
,

.

.

,

,

,

.

,

.

MITEN OSASTO HYÖDYNTÄÄ OMAA?

Osasto voi luoda Omaan toimintaryhmiä esim ensiapu tai ystäväryhmät
joihin vapaaehtoiset voivat hakea jäsenyyttä Ryhmät helpottavat viestintää
ja ovat luonteva tapa ilmoittaa esimerkiksi tapaamisajankohdista Ryhmien
jäsenet voivat myös luoda tapahtumia Omaan merkitään perustiedot
tapahtumista ja luodaan tarvittaessa erilaisia vapaaehtoistehtäviä joihin
halukkaat voivat ilmoittautua Tapahtumat voivat olla kertaluontoisia tai
toistuvia esimerkiksi kerhotapaamisia keräyksiä tai osastotapaamisia
Oman kautta osasto saa myös tiedon uusista kiinnostuneista
vapaaehtoisista jolloin heihin on helppo ottaa yhteyttä ja kutsua mukaan
toimintaan
(

.

-

),

.

.

.

,

.

,

,

.

,

.

MITEN VAPAAEHTOINEN HYÖDYNTÄÄ OMAA?

Omaan voi luoda profiilin jossa kertoo omista kiinnostuksenkohteistaan
osaamisestaan ja osallistumismahdollisuuksistaan Vapaaehtoinen voi myös
helposti selailla millaista toimintaa tapahtumia ja
osallistumismahdollisuuksia hänen kotiseudullaan on Tapahtumissa
ilmoitetuista vapaaehtoistehtävistä hän löytää helposti itselleen sopivat ja
omaa osaamistaan vastaavat joten mukaan tulemisen kynnys madaltuu
,

,

.

,

,

.

,

.

MITEN OMA OTETAAN KÄYTTÖÖN?

Osaston on tehtävä suunnitelma Oman käyttöönotosta ja valittava
digimestari eli se henkilö joka toimii osaston pääkäyttäjänä Digimestari
saa koulutusta piiriltä ja kouluttaa omassa osastossaan vastuuhenkilöitä
käyttämään järjestelmää Tukea saa piirin työntekijöiltä tai koulutetuilta
vapaaehtoisilta digikummeilta
,

,

,

.

.

,
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.

OMAN PROFIILIN VOIT LUODA OSOITTEESSA
PUNAINENRISTI FI OMA
.

/

VINKKEJÄ UUSIEN ILTAAN
Jos tavoitteena on saada täysin
uusia ihmisiä mukaan toimintaan
on hyvä miettiä mikä on
mahdollisimman matalan
kynnyksen tapa osallistua Jos
ihminen vasta pohtii voisiko
vapaaehtoistoiminta olla hänelle
sopiva harrastus tai Punainen
Risti hänelle sopiva järjestö ei
hän välttämättä koe mukavaksi
tulla suoraan vaikkapa
ensiapuryhmän harjoituksiin
Silloin osaston toimintaa
esittelevä uusien ilta on hyvä
vaihtoehto

,

,

.

,

,

.

.

HUOLEHTIKAA KÄYTÄNNÖN
JÄRJESTELYISTÄ JA
MAINONNASTA

Sopikaa ajankohta hyvissä ajoin
Varatkaa tila sopikaa vastuuhenkilöt
ja suunnitelkaa mainostus Illasta
kannattaa tehdä Facebook
tapahtuma ja flyereita joita voi
jakaa esimerkiksi kouluvierailuilla
kaupungilla tai vaikkapa
Nälkäpäivä keräyksen yhteydessä
Miettikää haluatteko vain kertoa
toiminnasta vai esitellä sitä
käytännössä esimerkiksi
Auttajakurssin muodossa Jos
haluatte kutsua työntekijän
kertomaan piirin toiminnasta
muistakaa ottaa yhteyttä ajoissa
.

,

.

-

,

,

.

,

.

,

.

!

Olisi hyvä että uusien illassa on
läsnä edustajia mahdollisimman
laajasti kertomassa kaikesta
toiminnasta hallitustyöskentelystä
ystävätoimintaan Kannattaa myös
etukäteen miettiä millaiseen
toimintaan kaipaisitte toimijoita tai
millaista uutta toimintaa on
mahdollista käynnistää Onko
toiveena vaikka lastenkerhon
perustaminen Valmistautukaa
kertomaan toiminnan sisällöstä ja
siitä tuesta mitä tehtävässä
toimimiseen on saatavilla
,

.

,

.

?

,

.

!

-

HUOMIOIKAA KAIKKI
TOIMINTA

TOIVOTTAKAA KAIKKI
TERVETULLEEKSI
!

Jotta toiminta olisi uusille
houkuttelevaa on sinne oltava
mukava tulla Varatkaa tarjottavaa
tervehtikää jokaista saapujaa ja
kannustakaa keskusteluun Vaikka
osallistuja ei tällä kertaa
päättäisikään tulla mukaan
toimintaan vaikuttaa positiivinen
fiilis siihen miten hän puhuu
tuttavilleen Punaisen Ristin
toiminnasta tai pitääkö hän
Punaista Ristiä vaihtoehtona kun
seuraavan kerran pohtii uutta
harrastusta
,

.

,

.

,

,

,

.

14

KOULUYHTEISTYÖ
Punaisella Ristillä on myös
kasvattava tehtävä yhteiskunnassa
Sen takia kouluvierailut ja koulujen
kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää
silloinkin kun motivaationa ei
varsinaisesti ole löytää uusia
toimijoita Kouluissa tehdään
erityisesti
suvaitsevaisuuskasvatukseen ja
ensiapuun liittyviä asioita
Kouluvierailut myös lisäävät
tunnettavuuttamme lasten ja
nuorten keskuudessa mikä voi
myöhemmin johtaa siihen että he
hakeutuvat toimintamme pariin
.

,

.

.

,

,

.

Koulut yleensä suhtautuvat hyvin
positiivisesti siihen että Punainen
Risti haluaa tulla kertomaan
toiminnasta Vierailun voi sopia
esimerkiksi rehtorin tai suoraan
opettajan kanssa Yleensä hyvä
kesto on yksi oppitunti eli 45
minuuttia
,

.

.

,

.

Usein Punaista Ristiä pyydetään
myös järjestämään
ensiapukoulutusta kouluille
Yleensä vaikkapa Auttajakurssi on
sopiva eikä sen vetäjän tarvitse olla
ensiapukouluttaja
.

,

.

Kouluyhteistyötä voi tehdä kaikilla
asteilla alakoulusta lukioon tai
ammattikouluun Sisällöt toki
vaihtelevat ja opettajan kanssa
kannattaa aina keskustella siitä
mitä he toivovat
.

,

,

.

Kouluvierailut eivät ole ainoa
kouluyhteistyön muoto
Kouluissa voi järjestää vaikka
kokonaisia Punaisen Ristin
kursseja mikäli kiinnostuneita
vetäjiä löytyy ja oppilaitos on
tästä kiinnostunut Tällaisten
laajempien projektien
suunnitteluun kannattaa
useimmiten pyytää tukea piiriltä
.

,

.

.

Monia jännittää koululuokalle esiintyminen
Apua tähän voi hakea Punaisen Ristin
kouluvierailijakoulutuksesta tai pyytää piirin
työntekijää mukaan koululle Piiriltä saa myös apua
vierailun sisällön ja materiaalien suunnitteluun P A G E 0 9
PRISMA INC
.

,

.
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.

SAATAVILLA OLEVIA
MATERIAALEJA
#TUPLATAAN-KAMPANJA

KOULUVIERAILUMATERIAALIT

Tuplataan kampanjan
materiaaleissa on paljon hyödyllisiä
vinkkejä rekrytoinnista erilaiseen
toimintaan Erityisesti
Tempauskorteista voi olla hyötyä
kun halutaan järjestää uutta
toimintaa Materiaalit löytyvät
RedNetistä osoitteesta
rednet punainenristi fi tuplataan

Punaisella Ristillä on valmiina hyvät
materiaalit joita voi käyttää
kouluvierailuilla Materiaaleista
löytyy valmiit tuntirungot ala ja
yläkouluille esityksineen ja paljon
muuta Voit tutustua niihin
osoitteessa
rednet punainenristi fi node 23934

-

.

,

.

.

.

/

LEIRITOIMINNAN OHJEISTUS
Länsi Suomen piirin tuottama
ohjevihkonen jossa käydään läpi
kaikki lastenleirin järjestämisen
vaiheet Saatavilla piirin RedNet
sivuilla myös toimitettu fyysisenä
kopiona kaikkiin osastoihin
-

,

.

,

.

,

.

-

.

.

.

/

/

NUORISORYHMÄOPAS
Erittäin kattava tietopaketti
nuorisoryhmän perustamisesta
Sisältää vinkkejä ryhmän
perustamiseen toiminnan
suunnitteluun ja käytännön
tekemiseen Saatavilla sähköisenä
osoitteesta
rednet punainenristi fi node 5988
.

,

.

.

.

/

/
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UUDENLAINEN TOIMINTA
SOPIIKO TÄMÄ MEILLE ?

-

Nuorilla ja vanhemmillakin vapaaehtoisilla voi olla toiveena aloittaa
uudenlaista toimintaa osastoon Piirin linjauksena on ollut että
nuorisotoiminta voi olla mitä vain kunhan se sopii Punaisen Ristin
periaatteisiin ja yleisiin toimintatapoihin Uudenlaiseen toimintaan ja uusiin
toimintaryhmiin kannattaakin suhtautua avoimin mielin Välillä voi kuitenki
olla vaikeaa arvioida minkälainen toiminta hyödyttää järjestöä Alla olevaa
kuvaa voi käyttää apuna Siinä on listattu toimintamme kolme tärkeää
tavoitetta toiminnanpaikkojen tarjoaminen vapaaehtoisille tiedon ja
taitojen lisääminen esimerkiksi koulutuksilla sekä apu ja tuki sitä tarvitseville
(

)

.

,

,

.

.

.

.

;

,

.

Ihannetilanteessa toiminta osuu kaikkiin kolmeen tavoitteeseen eli kuvion
keskelle Esimerikiksi ensiaputoiminta on tällaista se tarjoaa
toiminnanpaikkoja osallistujat oppivat uutta sekä harjoituksissa että
kursseilla ja päivystyksissä tarjotaan apua ja tukea loukkaantuineille tai
muuten sitä tarvitseville
,

.

;

,

,

.

Osa toiminnasta voi osua vain kahteen tavoitteeseen ja sekin on oikein
hyvä Esimerkiksi kouluvierailutoiminta on koululaisille kasvattavaa ja
tarjoaa toiminnanpaikan vapaaehtoiselle mutta ei juuri silloin auta
ketään vaikka voi toki saada aikaan auttamistahtoa joka konkretisoituu
myöhemmin
,

.

,

-

,

.

Jos toiminta taas täyttää vain yhden tavoitteen kannattaa sen
tarpeellisuutta pohtia Jos vaikka koulutus on kyllä ihan mielenkiintoinen
mutta ei saa aikaan vapaaehtoistoimintaa tai lisää
annettavan avun määrää kannattaako
osaston käyttää resursseja sen järjestämiseen
KASVATUS JA
OPPIMINEN
Tämä tavoitekuvio on kuitenkin
vaintyöväline ei mikään ehdoton
mittari Esimerkiksi erilaiset
kokoukset ja virkistystoiminta
ovat tärkeitä vaikka niitä ei
VAPAA APU
EHTOIS suoraan saisikaan
JA TUKI
TOIMINTA
tavoitekuvioon listattua
,

.

,

?

,

.

,

.
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,

MUISTIINPANOJA JA
AJATUKSIA

KASVATUS JA
OPPIMINEN
VAPAA EHTOIS TOIMINTA

APU
JA TUKI

Mistä uusia vapaaehtoisia löydetään
Miten toiminnasta kannattaa viestiä
Miten nuoret saadaan mukaan osastojen
toimintaan
?

?

?

Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään
vastaamaan tässä oppaassa Se on katsaus
Punaisen Ristin nuorisotoimintaan uusien
ihmisten tavoittamiseen ja osastojen
viestinnän mahdollisuuksiin
.

,

.
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