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Punainen Risti tutuksi-moduuli, kouluttajan ohje 

 

Johdanto moduulin kouluttamiseen 

 

Tervetuloa tutustumaan “Punainen Risti tutuksi”-koulutusmoduuliin. Meille Punaisessa Ristissä on 

tärkeää luoda kaikille vapaaehtoisille yhteinen ymmärrys siitä, mitä Punainen Risti on ja mitä 

innostavaa vapaaehtoistoimintaa järjestö tarjoaa. Tähän tarpeeseen vastataksemme, olemme 

rakentaneet kahden tunnin mittaisen koulutusmoduulin Punaisen Ristin perustiedoista. Koulutus 

toimii tutustumistilaisuutena uusille vapaaehtoisille ja ihmisille, jotka haluavat perehtyä enemmän 

Punaisen Ristin toimintaan tai hänelle, joka pohtii vapaaehtoiseksi ryhtymistä. Koulutus voidaan 

järjestää osastossa esimerkiksi “avoimien ovien iltana”. Tavoitteena on innostava ja mukaansa 

tempaava tilaisuus! 

 

Koulutuksen pääteema on innostaminen ja vapaaehtoistoimintaan mukaan tulemisen vaivattomuus. 

Tavoitteena on esitellä alueella tapahtuvaa Punaisen Ristin toimintaa.  Kouluttajan tehtävänä on 

ennen koulutusta selvittää kyseisen osaston toimintamahdollisuudet ja tilaisuudet, aikataulut, 

yhteystiedot ja sosiaalisen median kanavat, sekä muokata koulutuksen taustamateriaali näiden 

pohjalta kyseiseen tilaisuuteen sopivaksi. Ohjeet taustamateriaalin (powerpoint-kalvot) 

muokkaukseen löytyvät pidemmältä tästä ohjeesta. 

 

Koulutuksen pystyy sisällön puolesta tiivistämään tuntiin, mutta silloin vuorovaikutuksellisuus ja 

harjoitukset jäävät pois. Emme suosittele tiivistämistä. 

 

Osastoilla on mahdollisuus toteuttaa koulutus piirin ja kouluttajien tuella. Mikäli joku muu kuin osasto 

järjestää koulutuksen on hyvä varmistaa, että osaston vapaaehtoisia ovat läsnä koulutuksessa. Tällä 

pyritään varmistamaan selkeä polku mukaan toimintaan. SPR:n vapaaehtoiskouluttajien lisäksi 

koulutuksen voi vetää vapaaehtoinen, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot. Tavoitteena on, että 

koulutuksia järjestetään jatkuvasti, lähellä vapaaehtoisia: vähintään kaksi kertaa kevään aikana ja kaksi 

kertaa syksyllä. Tavoitettavuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi on tärkeää, että koulutuksen järjestäjä luo 

jokaisesta koulutuksesta tapahtuman OMA:an, eli Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan portaaliin 

osoitteessa punainenristi.fi/oma.  

 

Toivotamme antoisia koulutushetkiä! 

 

Terveisin, moduulin rakentajat 

 

Suomen Punainen Risti, 2019 

 

 

  

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
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Rakenne ja ajankäyttösuunnitelma (yhteensä 120 min = 2h): 

 

• Koulutuksen aloitus (10 min) 

• Punaisen Ristin perustehtävä (15 min) 

• Periaatteet ja arvot (15 min) 

• Punainen Risti on valmiusjärjestö (20 min) 

• Monipuolinen vapaaehtoistoiminta (25 min) 

• Tervetuloa mukaan toimintaan (25 min) 

• Yhteenveto ja palaute (10 min) 

 

Koulutuksen tavoitteet 

 

Koulutuksen jälkeen osallistuja   

  

• Tunnistaa tarjolla olevan vapaaehtoistoiminnan ja sen eri muodot 

• Haluaa ja osaa liittyä mukaan vapaaehtoiseksi ja jäseneksi 

• Tunnistaa Punaisen Ristin roolin ja tehtävän yhteiskunnassa 

• Haluaa sitoutua järjestön arvomaailmaan 

 

Koulutuksessa tarvittavat materiaalit 

• Valokuvia ja lehtijuttuja 

• Punaisen Ristin videoita 

• Powerpoint-kalvosarja (löytyy Rednetin kouluttajan aineistosta 

https://rednet.punainenristi.fi/node/6455) 

• Fläppipaperia, Post it-lappuja, tusseja 

• Toimiva verkkoyhteys (pääsy Oma Punainen Risti-verkostoon, osaston sosiaalisen median 

kanaville, SPR:n nettisivuille ja sosiaalisen median kanaville 

• Yhteystiedot eri toimintojen avainhenkilöille 

• Osaston tapahtumakalenteri 

• Jäsenesite/jäsenmaksulaput 

• Muita teemaan sopivia esitteitä 

Muokattavat kalvot: 

• Mikäli kouluttaja haluaa, kalvoihin 14 ja 18 voi lisätä alueellisia esimerkkejä 

• Kouluttajan tulee muokata kalvot 19-23 sekä 28-29, jotta näkyy kyseisen osaston toiminnan 

esittely parhaalla mahdollisella tavalla 

 

 

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/6455
https://rednet.punainenristi.fi/node/6455
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Toteutusohje 

 

1) Koulutuksen aloitus (10 min) 

Kiireettömän aloituksen tavoitteena on, että osallistuja kokee olonsa tervetulleeksi tilaisuuteen ja 

Punaiseen Ristiin, sekä tietää päivän aikataulun ja tavoitteet. Kouluttajan tärkein tehtävä on luoda 

ilmapiiri, jossa on mahdollista kokea, että vapaaehtoistoiminta on hauskaa ja inspiroivaa toimintaa. 

Koulutuksen aloituksessa luodaan hyvä ja turvallinen olo jokaiselle osallistujalle.  

Taustalle, kun osallistujat saapuvat tilaan, voit laittaa näkyviin 

1. valokuvia (kouluttajan käyttöön taustamateriaalia powerpoint-kalvosarja ”Punainen Risti 

tutuksi” tai, 

2. videon (koulutuksen powerpoint-kalvosarjan kalvolla 3 on lista eri videoita, kouluttaja valitsee 

minkä haluaa näyttää ja poistaa muut videolinkit esityksestä) tai  

3. powerpoint-kalvosarjan toisella kalvolla oleva etukansikuva valokuvilla   

 

Esimerkkejä videoista (Youtubesta löytyy lisää käyttämällä eri hakusanoja): 

• Suomen Punainen Risti – Mitä teemme? Esittelyvideo (1:47 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=qSzjYXZxX3A  

• Varsinais-Suomen piirin lyhyet toiminnan esittelyvideot:                          

https://www.youtube.com/channel/UCXibrjmnuNrnTkQY6IYhOcA  

• Together we are the International Federation of Red Cross and Red Crescent societies (3:21 

min): https://www.youtube.com/watch?v=ReE835-d8vk  

• The power of Humanity (2:32 min): https://www.youtube.com/watch?v=R36OHuF3U6A 

• A day in the life of our volunteers (3:26 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=D6VdrsT0YZQ 

• International Red Cross and Red Crescent Movement: The power of humanity (2:31 min): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=R36OHuF3U6A 

• Suomen Punaisen Ristin jäsenmarkkinoinnin videot (0:30 min ja 0:30 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=vsQkPdRx4Wc 

https://www.youtube.com/watch?v=QpC20K4rM7c 

 

• Tarina ajatuksesta - Story of an idea (8:01 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=QeKVtWrELYI 

 

• Suomen Punainen Risti - 140 vuotta auttajia (5:29 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=-XQLmgJqqAA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qSzjYXZxX3A
https://www.youtube.com/watch?v=qSzjYXZxX3A
https://www.youtube.com/channel/UCXibrjmnuNrnTkQY6IYhOcA
https://www.youtube.com/channel/UCXibrjmnuNrnTkQY6IYhOcA
https://www.youtube.com/watch?v=ReE835-d8vk
https://www.youtube.com/watch?v=ReE835-d8vk
https://www.youtube.com/watch?v=R36OHuF3U6A
https://www.youtube.com/watch?v=R36OHuF3U6A
https://www.youtube.com/watch?v=D6VdrsT0YZQ
https://www.youtube.com/watch?v=D6VdrsT0YZQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=R36OHuF3U6A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=R36OHuF3U6A
https://www.youtube.com/watch?v=vsQkPdRx4Wc
https://www.youtube.com/watch?v=vsQkPdRx4Wc
https://www.youtube.com/watch?v=QpC20K4rM7c
https://www.youtube.com/watch?v=QpC20K4rM7c
https://www.youtube.com/watch?v=QeKVtWrELYI
https://www.youtube.com/watch?v=QeKVtWrELYI
https://www.youtube.com/watch?v=-XQLmgJqqAA
https://www.youtube.com/watch?v=-XQLmgJqqAA
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Kouluttaja toivottaa osallistujat tervetulleeksi ja käy läpi käytännön asioita.  

Osallistujat saavat esittäytyä ja tutustua toisiinsa. Esittäytymisen yhteydessä on hyvä kysyä 

osallistujilta, mistä vapaaehtoistoiminnasta he ovat kiinnostuneita. Tämä auttaa kouluttajaa ja osastoa 

räätälöimään tulevaa koulutusta paremmin osallistujille sopivaksi.   

 

HARJOITUS: Kouluttaja käyttää seuraavia harjoituksia tai vastaavia, itselle tuttuja harjoituksia: 

a) Pyydä osallistujia asettumaan janalle sen mukaan, milloin on ilmoittautunut kurssille.  

b) Pyydä osallistujia asettumaan oman paikkakunnan kartalle, mistä kylästä/miltä 

kadulta/talosta hän on. Tavoitteena nähdä miltä alueilta osallistujat tulevat ja löytävätkö he 

mahdollisesti jonkun tutun naapurin tms. kurssilta.  

c) Pyydä osallistujia keskustelemaan vierustoverin kanssa: kuka olet, mistä tulet ja mistä 

vapaaehtoistehtävästä olet kiinnostunut? 

Harjoituksen purun yhteydessä osallistujat esittäytyvät ja kertovat kuinka saivat tietää tästä 

tilaisuudesta. Kouluttaja pyytää osallistujia kertomaan mitkä ovat heidän odotuksensa ja toiveensa 

tilaisuuden suhteen.  Harjoituksen yhteydessä kirjataan fläpille, mistä Punaisen Ristin teemoista 

osallistujat ovat kiinnostuneita ja mistä he haluavat saada enemmän tietoa. Koulutuksen edetessä 

kouluttaja pyrkii vastaamaan näiden toiveiden toteutumisesta. 

 

2) Punaisen Ristin perustehtävä (15 min) 

Tavoite on, että osallistuja tietää mikä on Punainen Risti ja mistä tarpeesta järjestö syntyi. Hän 

ymmärtää, että Punaisen Ristin perustehtävä on auttaa heikommassa asemassa olevia inhimillisyyden 

periaatteen mukaisesti. Hän osaa antaa esimerkkejä siitä, miten järjestö auttaa ihmisiä ja ymmärtää, 

että toiminta syntyy yhteiskunnallisesta tarpeesta.  Lisäksi osallistuja tietää, että Punainen Risti on 

maailmanlaajuinen järjestö, johon kuuluu 190 kansallista yhdistystä. Osallistuja osaa sijoittaa itsensä 

toimijaksi osana liikettä ja osana paikallista osastoa.  

 

Kouluttaja alustaa teemaa käyttämällä powerpoint-kalvosarjan kalvot 4-7 tukenaan. Kalvosarjassa 

tulee esiin Punaisen Ristin historia, tehtävät ja esimerkkejä valtakunnallisesta sekä paikallisesta 

auttamisesta.  Kouluttaja käy myös lyhyesti läpi Suomen Punaisen Ristin järjestön eri tasot. Kouluttaja 

esittelee taulukosta Punaisen Ristin toiminnan tasot, jotta osallistujat tietävät mihin sijoittaa itsensä 

ja käsitteet tulevat tutuksi. Powerpoint-kalvosarjan esittelijän muistiinpanoista löytyy kouluttajalle 

selkeät ohjeet, mitä kyseisen kalvon aikana käydään läpi.  

HARJOITUS: Story of an idea ja Suomen Punainen Risti 140 vuotta videot 

Järjestön historia käydään läpi esittämällä ensin videon ”Story of an idea”, ensimmäiset 3:32 

minuuttia. Video löytyy kalvosta 5, linkki.  

Videon jälkeen kouluttaja käy purkukeskustelua osallistujien kanssa, esimerkiksi seuraavien 

kysymysten avulla:  

• Mikä Henri Dunantin ideassa oli aivan erityisen vallankumouksellista? 

(vastaus: auttamisen puolueettomuus)  
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• Herättikö video tunteita? Millaisia? 

Videon jälkeen kouluttaja kertoo Punaisen Ristin historiasta. Powerpoint-kalvosarjan muistiinpanoista 

löytyy lisätietoa kouluttajalle.  

Toimintaa havainnollistaa hyvin video Suomen Punaisen Ristin 140 toimintavuodesta. Video löytyy 

linkkinä koulutuksen powerpoint-kalvosarjan kalvolta 6. Videon jälkeen kouluttaja tarjoaa nopean 

reflektointihetken osallistujille: Yllättikö jokin tietoa Suomen Punaisen Ristin historiasta?  

Osallistujille tulee avata Punaisen Ristin tehtäviä ja tarkoitusta niin kansainvälisesti kuin 

valtakunnallisesti ja paikallisesti. Kouluttajan on tärkeä koostaa esimerkkejä myös paikallisesta 

toiminnasta, jolloin toiminta linkittyy uuden vapaaehtoisen/jäsenen arkeen. 

 

3) Periaatteet ja arvot (15 min) 

Tavoite on, että osallistuja ymmärtää järjestön vapaaehtoistoiminnan nojaavan vahvasti järjestön 

arvoihin ja periaatteisiin. Osallistuja saa mahdollisuuden puntaroida haluaako sitoutua periaatteisiin 

ja arvoihin ja mitä ne tarkoittavat käytännön toiminnassa ja uusien toimintaideoiden suunnittelussa. 

Tämä osio on tärkeä pitää hyvin vuorovaikutteisena ja keskustelevana. Aluksi kouluttaja näyttää 

powerpoint-kalvoista periaatteet (kalvo 8), joiden pohjalta keskustellaan mitä kukin periaate 

tarkoittaa. Powerpoint- kalvosarjan esittelijän muistiinpanoista löytyvät periaatteiden selitystekstit. 

Periaatteita harjoitellaan kouluttajan ohjauksessa. Alla on esimerkkiharjoitus, jota voi käyttää, tai 

kouluttaja voi suunnitella omat harjoitukset. Harjoituksen tavoitteena on rohkaista uutta 

vapaaehtoista keskustelemaan auttamisesta ja tuomaan esiin omia ajatuksiaan, sekä kokemuksiaan 

vapaaehtoistoiminnasta.  

HARJOITUS: Periaatteet 

Kouluttaja valitsee kaksi periaatetta (esimerkiksi inhimillisyys ja tasapuolisuus) ja kysyy osallistujilta, 

miten nämä periaatteet näkyvät heidän omassa elämässään. Tämän jälkeen kouluttaja valitsee kaksi 

uutta periaatetta (esimerkiksi puolueettomuus, riippumattomuus tai ykseys) ja kysyy osallistujilta, 

miten näiden periaatteiden tulisi näkyä vapaaehtoistoiminnassa. Jos ryhmä on iso tai osallistujia ei 

saada jakamaan ajatuksiaan koko ryhmän kanssa, voi osallistujat ohjata keskustelemaan pareittain. 

Periaatteita voi myös käydä läpi kyselemällä osallistujilta mitä periaatteet heidän mielestä tarkoittavat 

ja kirjoittaa sanoja fläpille. 

 

4) Punainen Risti valmiusjärjestönä (20 min) 

Tavoite on lisätä ymmärrystä avun tarpeesta, resilienssistä ja avun antamisesta - henkilökohtaisella 

tasolla sekä yhteiskunnan tasolla. Osallistuja oppii yhdistämään Punaisen Ristin toiminnan osaksi 

järjestön valmiutta ja ymmärtää mitä tarkoittaa valmiusjärjestö. Osallistuja tietää, että Punaisella 

Ristillä on Lain ja asetuksen sekä Geneven sopimusten antama erityisasema. Osallistujalle tulee tutuksi 

kansainvälinen apu ja Katastrofirahasto ja hän ymmärtää, että sekä suunnitellut keräykset, että 

hätäapukeräykset ovat osa järjestön auttamisvalmiutta. Kansainvälisen avun lisäksi osallistujalle 

kerrotaan kotimaan avusta sekä kotimaan auttamistyöstä.  
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HARJOITUS: Varautuminen ja auttamistyö 

Kouluttaja haastaa osallistujat pohtimaan auttamistyötä ja omaa varautumista parikeskusteluna 

vierustoverin kanssa.  

 

Apukysymyksiä keskustelun tueksi: 

- Mitä varautuminen tarkoittaa? 

- Mihin asioihin olet varautunut kotonasi? 

- Mihin asioihin olisi hyvä olla varautunut omassa arjessa? 

- Koska viimeksi olet auttanut jotakuta toista ihmistä? Minkälaista apua annoit? 

- Mitä tarkoittaa auttamistyö? 

- Keksittekö yhdessä esimerkkejä Punaisen Ristin auttamistyöstä? 

 

Keskustelun tueksi kouluttaja voi käyttää kalvoa numero 10. Klavon muistiinpanoista löytyy tarkempi 

ohjeistus keskusteluharjoituksen osittamisesta.  

 

Keskustelun jälkeen käydään läpi Punaisen Ristin avun ketjua ja sen osa-alueet. Tutustutaan myös 

katastrofiapuun, kotimaan apuun, katastrofirahastoon ja keräyksiin (kalvot 11-13). Koulutuksen 

powerpoint-kalvosarjassa on muistiinpanolehtiössä lisätietoa kouluttajalle.   

 

Kouluttaja voi lisätä paikallislehdissä/mediassa olleita juttuja ja kuvia auttamistilanteista (kalvo 14) - 

mitä lähemmäksi avun antaminen ja auttamistyö tulee osallistujien paikallista elämää sen parempi. 

Tavoitteena, että osallistuja ymmärtää olevansa osa maailmanlaajuista auttamisverkostoa, jossa 

autetaan ulkomailla mutta Suomessa ja omalla paikkakunnalla.   

 

5) Monipuolinen vapaaehtoistoiminta (25 min) 

Tavoite on, että osallistuja kokee vapaaehtoistoiminnan hauskana ja inspiroivana. Osallistuja tietää 

oman osaston ja piirin vapaaehtoistoiminnan eri muodot ja tehtävät. Hän tietää, että voi toimia 

vapaaehtoisena säännöllisesti, pop up-tyylisesti tai aina silloin kun itselle sopii. Osallistuja tietää miten 

hän on vakuutettu Punaisen Ristin puolesta toiminnassa mukana ollessaan. Osallistuja ymmärtää, että 

Punaisen Ristin jäsenyys, Kontin asiakkaana tai lahjoittajana ja verenluovuttajana toimiessaan ihminen 

on mukana Punaisen Ristin auttamistyössä. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitkä ovat 

seuraavat tapahtumat, koulutukset, kampanjat ja toimintaryhmien tapaamiset omassa osastossa ja 

alueella. Osallistuja osaa ottaa yhteyttä yhteyshenkilöihin ja tietää, keneltä/mistä saa lisätietoa.   

 

Kouluttaja ja osaston edustaja(t) aloittavat osion kertomalla oman tarinansa siitä, miksi he ovat tulleet 

mukaan SPR:n vapaaehtoisiksi ja mitä vapaaehtoistoiminta heille merkitsee. Tämän keskustelun tueksi 

kouluttaja voi käyttää tuekseen kalvolla 16 olevaa yleistietoa vapaaehtoisuudesta.  

 

HARJOITUS: Peukkubarometri 

 

Osallistujat vastaavat powerpoint-kalvosarjassa kalvolla 17 olevaan tietovisaan vapaaehtoisuudesta.  

Vastausvaihtoehdot kyllä, ei tai jotain siitä välistä näytetään osoittamalla peukalolla ylös, alas tai 

sivulle. 
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Peukkubarometrin jälkeen kouluttaja voi näyttää esimerkkejä Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta 

(kalvo 18). Esimerkit ovat otteita nettiuutisista. Kouluttaja voi muokata kalvon esimerkeistä lisäämällä 

oman paikkakunnan vapaaehtoistoiminnasta kertovia kuvakaappauksia tai lehtileikkeitä. Samalla 

kannattaa poistaa malliesimerkkejä ettei tule liian monta kuvaa ja kuvakaappausta kalvolle.  

 

Tilaisuuden alussa osallistujien esittelyn kohdalla kouluttaja kokosi fläpille osallistujien kiinnostusten 

kohteet ja toimintaa, josta osallistujat haluavat lisää tietoa. Tässä kohtaa koulutusta kouluttaja pyytää 

tarkennuksia ja lisäyksiä listalle. On tärkeää, että osallistujan innostus johonkin tiettyyn 

toimintamuotoon ei lannisteta, vaikkei osastolla olisi kyseistä toimintaa sillä hetkellä tarjolla. 

Kouluttaja ja osaston edustaja(t) innostavat mukaan samantyyliseen toimintaan tai kertovat avoimesti 

naapuriosaston toiminnasta, mikäli siellä on kyseistä toimintaa tarjolla.  

 

Seuraavaksi kouluttaja esittelee toimintamuodot kouluttajan powerpoint-kalvosarjan avulla, kalvot 

19-26. Koulutuksen powerpoint-kalvosarjassa on toimintamuodot esiteltynä ja ne on ryhmitelty 

toiminnan järjestäytymisen näkökulmasta. HUOM! Ennen tilaisuutta kouluttaja muokkaa kalvosarjan 

osaston edustajan kanssa tilaisuuteen sopivaksi.  

 

Esittelyn aikana ja sen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus pohtia ääneen mitä heitä kiinnostaa ja 

onko heillä kysymyksiä. Kouluttaja voi ohjata osallistujat keskustelemaan kysymyksistä parin kanssa. 

   

6) Tervetuloa mukaan toimintaan (25 min) 

 

Koulutuksen viimeisen osion tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja tietää mikä on OMA 

Punainen Risti ja miten OMA:a käytetään toiminnassa. Osallistuja osaa listata mitkä ovat Punaisen 

Ristin pääviestintäkanavat ja pystyy julkaisemaan kuvia ja tekstiä vapaaehtoistoiminnasta omille 

sosiaalisen median kanavilleen. Hän osaa pyytää alaikäisen huoltajalta suostumuksen valokuvien 

ottamiselle ja ymmärtää kuina autettavia tulee kunnioittaa valokuvia otettaessa. Osallistuja kokee, 

että hänen on helppo tulla mukaan järjestön toimintaan. Hän tietää mitä seuraavaksi tapahtuu omalla 

paikkakunnalla ja kehen olla yhteydessä, jos haluaa lisätietoa.  

 

HARJOITUS: Mukaan toimintaan ja osaston tiedot 

 

Kouluttaja heijastaa tietokoneelta OMA:n etusivun osallistujille nähtäväksi. Jos koulutuksessa on 

aikaa, voi kouluttaja antaa osallistujille tehtäväksi kirjautua OMA:an osallistujien omilla kännyköillä. 

Mikäli tämä ei ole mahdollista kouluttaja näyttää tietokoneen ja videotykin välityksellä miltä OMA 

Punainen Risti näyttää, miten siihen pääsee ja mitä siellä on.  Koulutuksen kalvosarjan kalvolla 27 on 

kuvakaappaus OMAn etusivusta, mikäli koulutustilassa ei ole tarpeeksi hyvä nettiyhteys.  

 

Kouluttaja kertoo, että OMA Punainen Risti kokoaa yhteen paikkaan koko Suomen Punaisen Ristin 

toiminnan ja tapahtumat. Kursseille, koulutuksiin ja muuhun toimintaan ilmoittautuminen tapahtuu 

OMAn kautta. Luomalla profiilin saa tietoa lähellä olevasta toiminnasta, mutta rekisteröityminen ei 

vielä sido mihinkään. 
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Huom! Kouluttajalla tulee olla tunnukset ja profiili OMA:ssa ja hänen tulee olla tutustunut OMA:n 

toiminnallisuuksiin etukäteen.  

 

OMA:n esittelyn aikana kouluttaja näyttää kyseisen osaston tiedot ja osastonäkymä OMA:ssa.  Jos 

kyseinen osasto ei ole OMA:ssa näyttää kouluttaja osaston yhteystiedot Rednetistä.  

 

Kouluttaja huom! Koulutuksessa esitellään Rednettiä vain, jos osaston tiedot eivät löydy OMA:sta.  

 

HARJOITUS: Mitä netistä löytyy 

 

Kouluttaja näyttää Punaisen Ristin nettisivun sekä kertoo, että SPR:llä on sosiaalisen median kanavia 

Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa. Tueksi hän voi käyttää koulutuksen powerpoint-

kalvosarjan kalvolle 28 liimattuja kuvakaappauksia tai näyttää suoraan netistä. Kouluttaja voi lisätä 

powerpoint-kalvosarjaan paikalliset somekanavat, jotta osallistujat pääsevät seuraamaan heille 

relevantteja sometilejä.  

 

Tavoitteena on, että osallistuja rohkaistuu kertomaan ylpeästi omasta vapaaehtoistoiminnastaan, 

jäsenyydestään tai lahjoittamisesta somessa.  Hän saa myös rohkaisun siihen, että somejulkaisuja saa 

tehdä.  Osallistujaa ohjataan huomioimaan alaikäisten huoltajien suostumus valokuvien ottamisessa 

sekä autettavien kunnioittaminen valokuvien ottamisessa. Kouluttaja kertaa, että on hyvien tapojen 

mukaista kysyä aina kuvattavien henkilöiden suostumus ennen kuin julkaisee kuvan nettiin.  

 

Mikäli koulutuksessa on aikaa jäljellä, kouluttaja voi innostaa osallistujia julkaisemaan päivityksen 

omille somekanavilleen tilaisuudesta ja koulutuksen annista. Koulutuksesta voidaan myös kouluttajan 

johdolla tehdä yhteinen somejulkaisu piirin/osaston/kouluttajan yms. somekanavaan. 

 

 

Mitä omalla paikkakunnalla tapahtuu 

 

Osallistuja saa viimeistään tässä kohtaa koulutusta tietää oman osaston yhteystiedot, milloin 

seuraavat tapaamiset ja tapahtumat ovat.  Kouluttaja ja paikallisen osaston edustaja(t) tilaisuudessa 

pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan osallistujien polun mukaan toimintaan. Koulutuksen powerpoint-

kalvosarjaan kalvolla 29 kouluttaja ja paikallinen osasto voi etukäteen lisätä tapahtumia, tapaamisia, 

päivämääriä, yhteystietoja jne.  

 

Osallistujille annetaan kurssin loppuun vielä mahdollisuus kysyä osaston vapaaehtoiselta lisätietoa ja 

sopia jatkosta. Hauska tapa toteuttaa tämä on rakentaa koulutustilaan valmiiksi pieni messuosasto, 

jossa osaston aktiivit ovat koulutuksen lopussa vapaaehtoisliivit päällä kertomassa lisätietoa ja 

jakamassa materiaalia. Messuosaston käyttöä ei ole huomioitu koulutuksen aikaraamituksessa.  

 

7) Yhteenveto ja palaute (10 min) 

 

HARJOITUS: Mind map 

Kouluttaja pyytää osallistujia kirjaamaan asioita, joita ovat oppineet tilaisuuden aikana. Kouluttaja 

tekee fläpille mindmap-pohjan, kirjoittaen keskelle isolla “Punainen Risti”. Mikäli osallistujia on paljon 
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kouluttaja voi tehdä 2-3 mindmappia ja jakaa osallistujat pienryhmiin. Osallistujat kirjoittavat 

vuorotellen fläpille ja havainnoivat mitä muut ovat oppineet. Oman oppimisen voi myös linkittää 

toisen osallistujan kirjoittamaan asiaan.  

 

Viimeisenä asiana kouluttaja valitsee sopivimman menetelmän palautteen keräämiseen:  

 

A) hyödyntäen liitteenä olevaa palautelomaketta mind mapin yhteydessä tai  

B) peukkubarometrinä kyselemällä osallistujilta palautetta 

 

Palautelomakkeessa kysytään mm.  

• Kannattiko osallistua?  

• Löysin oman tapani toimia Punaisessa Ristissä?  

• Tiedän miten voin jatkaa vapaaehtoisena?  

• Kerro yksi uusia asia, jonka opit tilaisuuden aikana 

• Terveisiä järjestäjille   

 

Palaute on kouluttajalle ja osaston edustajan käytettävissä, sitä ei tarvitse lähettää piiriin tai 

keskustoimistoon.  

 

Lopuksi kouluttaja kommentoi lyhyesti ja kiittää osallistujia aktiivisuudesta. 

 


