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SUOJA 2022

Valtakunnallinen valmiusharjoitus 6.-7.5.2022
Harjoituksen tavoitteet nousevat toimintalinjauksesta.
Kolme päätavoitetta on:
• Punainen Risti on tehokas ja nopea avun kanava
• Punainen Risti käyttää valmiustilanteissa monipuolisesti ja 

joustavasti kaikkia resurssejaan
• Punainen Risti osaa johtaa valmiustilanteita ja pitää yllä 

tilannekuvaa



• Harjoitus on tarkoitettu kaikille osaston toimijoille
• Toiminta harjoituksessa liittyy tavalla tai toisella evakuointiin ja 

ensihuollollisiin auttamistoimenpiteisiin
• Osasto voi harjoitella yksin, yhdessä, 

järjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa.
• Samassa kaupungissa sijaitsevien osastojen suositellaan harjoittelevan yh

dessä
• Osastojen ilmoittautuminen aukeaa tänään 1.2. , ilmoittautumistietoja voi

päivittää kun uutta tietoa ilmenee
• Valtakunnalliset harjoitusmallit tulevat 28.2. Osastot voivat myös itse

suunnitella harjoituksen.
• Joka kuukausi uutiskirje osastoille ja webinaarit, tietoa löytyy myös

RedNetistä Suoja 2022 alta.



Suoja 2022 toteutus

• Harjoituksen toteuttamiseen tehdään osastoille kaksi
harjoitusmallia

• 1. harjoitusmalli on tueksi käytännön harjoitusta
suunnittelevalle osastolle. Se antaa ohjeita ja vinkkejä
evakuointiharjoituksen suunnitteluun

• 2. harjoitusmalli on pöytäharjoitus, eli teoriassa ja ryhmässä
keskustellen tehtävä johtamisharjoitus. Vapaaehtoiset eivät
toimi käytännössä, vaan miettivät, miten tilanteessa olisi
parasta toimia.

• Harjoitusmalleja voi muokata omalle osastolle sopivaksi. Osasto 
voi halutessaan suunnitella myös oman harjoituksen.



Webinaarit

• 17.2. Tavoitteet valmiusharjoituksen suunnittelussa: Mitä ja miksi 
harjoitellaan?

• 21.2. Spontaanien vapaaehtoisten vastaanotto
• 7.3. Kaikki osana valmiutta – ja valmiusharjoitusta
• 21. 3. Punaisen Ristin rooli ja toiminta evakuointitilanteessa
• 28.3. Henkinen tuki evakuointitilanteessa
• 7.4. Tilannekuvan ylläpito
• 19.4. Suojelu ja yhdenvertaisuus
• 24.5. Valmiusharjoituksen päätöswebinaari

Kaikkien webinaarien kellonaika on 18.00-20.00

https://oma.punainenristi.fi/event/13564?_ga=2.13111863.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13574
https://oma.punainenristi.fi/event/13565?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13566?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13572
https://oma.punainenristi.fi/event/13567?_ga=2.41906466.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220
https://oma.punainenristi.fi/event/13596
https://oma.punainenristi.fi/event/13568?_ga=2.109474309.1298531843.1643012969-1111365507.1614079220


• Kampanja-aika 1.1.-1.6.2022
• Piiri tarjoaa jäsenhankinnan tueksi mm.
• Jäsenhankinnan työkalupakin & uuden jäsenen lahjan
• Jäsenhankkijoille lahjoja
• Ilonan avun: ilona.manninen@punainenristi.fi, p. 044 459 8577

Kampanjasivu RedNetissä:
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu

Jäsenhankintakampanja

mailto:ilona.manninen@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu


• Koottuna RedNetiin
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu.

• Vinkit jäsenhankintaan ja materiaaleja 
viestintään

• Uudelle jäsenelle lahjana Punaisen Ristin 
logokassin (arvo 9 €). Postitetaan uudelle 
jäsenelle piiritoimistosta.

Työkalupakki jäsenhankintaan

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu


• Löytyvät RedNetistä rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu.

Työkalupakki jäsenhankintaan

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu




• Kirje jäsenhankintakampanjasta ja 
-lahjoista jäsenille (osalle sähköisesti)

• Juliste, tulostettavissa A4- tai A3-
kokoisena

• Hissipuhe (tulossa)
• Linkit keskustoimiston jäsenhankinta-

materiaaleihin
• Muuta?

Työkalupakki jäsenhankintaan



• Kevään aikana piirimme 
uusien jäsenien hankkijat 
palkitaan laadukkailla 
tuotelahjoilla

• Aina valittavissa myös 
Vaikuttava lahja Punaisen 
Ristin kaupasta, esim. Iltapala 
Nuorten turvatalossa 10 €

Jäsenhankintalahjat 2022



Jäsenhankintalahjat 2022



• Jäsenhankkijat ilmoittavat hankkimansa jäsenet 
verkkolomakkeella, joka löytyy kampanjan sivuilta 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu

• Lahjat postitetaan jäsenhankkijoille kampanjan päätyttyä 
(1.6.22), kun uusien jäsenten jäsenyydet ovat tulleet voimaan.

• Ilmoituksia voit tehdä koko kampanja-ajan, laskemme ne yhteen 
piiritoimistolla kampanjan päätyttyä.

• Lahjat ovat henkilökohtaisia.

Jäsenhankintalahjat 2022

Tsemppiä jäsenhankintaan!



Ensimmäinen moku-toimijoiden tapaaminen 
järjestettiin Teamsissä 27.1. Jatkoa seuraa 
maaliskuussa. 

Jos haluat postituslistalle, laita viesti 
johanna.juslin@redcross.fi

Johanna tekee kevään ajan töitä myös 
nuorisotoiminnan saralla, joten jos sen suhteen 
tulee mitään ajatuksia, ota ihmeessä yhteyttä. 

Monikulttuurisuustoiminnan kuulumisia

mailto:johanna.juslin@redcross.fi


Rasismin vastainen viikko 21.-27.3.2022.

Kampanjan pääviesti 2022: 

"Tunnista, tiedosta, toimi"

• Lisäämme tietoisuutta erityisesti 
nuorten kokemasta 
rakenteellisesta rasismista

• Tarjoamme alustaa nuorten äänille
• Teemme toimintaohjeita tunnetuksi



o Haluaisiko osastonne olla mukana
levittämässä tärkeää sanomaa ja osallistua
Rasismin vastaisen viikon kampanjointiin? 

o Tule mukaan ideoimaan ja kuulemaan
tämän vuoden kampanjoinnista Ka-Sun 
Rasisminvastaisen viikon infoiltaan ma 
21.2. klo 17:00-18:30. 

o Ilm. ja lisätiedot johanna.juslin@redcross.fi



Ennakkoluuloton edelläkävijä 2022

Tunnustuksen saaja voi täyttää yhden tai useamman seuraavista kriteereistä. 
Tunnustuksen saaja on:
• 1. Luonut eritaustaisten ihmisten kohtaamismahdollisuuksia, esimerkiksi 

mahdollistamalla yhdenvertaisen vapaa-ajan viettoa
• 1. Toiminut aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta, esimerkiksi 

tukemalla maahan muuttaneiden kotoutumista
• 2. Toiminut aktiivisesti rasismia ja syrjintää vastaan, esimerkiksi puuttumalla 

rakentavasti rasistiseen käytökseen tai tunnistamalla ja muuttamalla rasistisia tai 
syrjiviä käytänteitä

• 3. Mahdollistanut aitoa, avointa ja rakentavaa, tosiasioihin perustuvaa ja osapuolia 
kunnioittavaa vuoropuhelua sekä tarvittaessa oikaissut väärää tietoa

• 4. Avannut ovia yhteiskuntaan esimerkiksi tukemalla yhdenvertaisen työllistymisen 
mahdollisuuksia

• Ehdotukset 1.3. mennessä: johanna.Juslin@redcross.Fi



Piiristä tilattavat koulutukset

Aikataulutettujen koulutusten lisäksi osastot / useamman 
osaston ryppäät voivat tilata koulutuksia piiristä tarpeen 
mukaan 

• osastot toteavat tarpeen ja kokoavat 
koulutettavien joukon  

• piiri järjestää koulutuksen avaimet käteen –mallilla 
• koulutuspaketit hinnoiteltu tuntien mukaan

• Jokaisen koulutuksen asioista sovitaan erikseen ja 
tehdään sopimus koulutuksen järjestämisestä

• Lisätiedot, tarjolla olevat koulutukset, työnjako, hinnat, 
yms:
https://rednet.punainenristi.fi/node/58528

https://rednet.punainenristi.fi/node/58528


Tulevia koulutuksia

Piirin viestintäpäivä 
• 19.3. klo 10 -15 joko Lappeenrannassa tai etänä
• Päivässä käydään läpi osastojen viestintään liittyviä asioita, kuten miten hyvä 

viestinnän suunnittelu auttaa osastoa toimimaan, mitä viestikanavia kannattaa 
käyttää ja miten viestitään niin, että viesti saavuttaa kohderyhmänsä. Päivän 
aikana työstetään myös osastojen omia oikeita viestintätilanteita erilaisten 
harjoitusten kautta.

• Ilmoittautuminen: https://oma.punainenristi.fi/event/13371

Oma Punaisen Ristin koulutukset 
• Valtakunnallinen peruskoulutus 23.2. klo 17.30 – 19.00 

https://oma.punainenristi.fi/event/13598
• Piirin perehdytys Oman pääkäyttäjille 24.2. klo 17.30 – 19.00

https://oma.punainenristi.fi/event/13371
https://oma.punainenristi.fi/event/13598


Ystävätoiminnan verkkokurssit
10.2. Ystävätoiminnan peruskurssi verkko https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/

13244
15.2. Ystävätoiminnan peruskurssi verkko

Ystäväksi nuorelle https://oma.punainenristi.fi/event/13200
16.2. Friendship basic course in 

English
verkko Volunteering with young 

people https://oma.punainenristi.fi/event/13323
17.2. Ystävätoiminnan peruskurssi verkko https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/

13245
22.2. Ystävätoiminnan peruskurssi verkko

+kertaluonteinen 
ystävätoiminta

https://oma.punainenristi.fi/event/13543
24.2. Ystävätoiminnan peruskurssi verkko

Ystävänä verkossa https://oma.punainenristi.fi/event/13119
2.3. Ystävätoiminnan peruskurssi verkko https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/

13246

Ystävien turinatunti 23.2.2022 klo 17:30 - 18:30 Teamsissa
https://oma.punainenristi.fi/event/12362?_ga=2.76326101.1768714687.1643621351-939485113.1636543616

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13244
https://oma.punainenristi.fi/event/13200
https://oma.punainenristi.fi/event/13323
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13245
https://oma.punainenristi.fi/event/13543
https://oma.punainenristi.fi/event/13119
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/13246
https://oma.punainenristi.fi/event/12362?_ga=2.76326101.1768714687.1643621351-939485113.1636543616
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