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VIESTINTÄVAPAAEHTOISEN PERUSKURSSI

Yhteisen keskustelun ohjeet:
• Kun et puhu, pidä mikrofoni ja kamera pois 

päältä.

• Pyydä puheenvuoroa "nostamalla kättä" eli 
painamalla kämmenen kuvaa

Kuva 
päälle/pois

Mikrofoni 
päälle/pois

Chat-
keskustelu

Poistu 
keskustelusta

Tervetuloa! 

Pyydä 
puheenvuoroa



Miten kerrot minuutissa mitä osastossa 
voi tehdä vapaaehtoisena? 

• Kaikki vapaaehtoistehtävät osastossa on paketoitu helposti 
myytävään muotoon

• Miksi tämä on tärkeää? Mikä kiinnostaa? 

• Mitä minä tästä saan? Miksi itse olet mukana? 

• Mitä ja missä toimintaa toteutetaan  

• Paljon vie aikaa? Mistä perehdytys / koulutus? 

• Less is more, pikkuhommien kautta mukaan! 

• Osaamisen tunnistaminen! 



Vapaaehtoistehtävän kuvaus 

• Mieti etukäteen, mihin tehtäviin tarvitsemme uusia tekijöitä! 

• Otsikon on erotuttava: ”Avaa maailman portit – opeta lapsi 
lukemaan”

• Käytä ytimekkäitä lyhyitä lauseita. Mene suoraan asiaan ja 
kerro mitä merkitystä tehtävällä on

• Innostu järjestöstäsi ja tehtävästä. Kerro miten vapaaehtoiset 
tekevät panoksellaan maailmasta paremman.

• Käytä sanoja jotka ovat tuttuja, ymmärrettäviä ja 
sävähdyttävät. Tekniset termit tai järjestölyhenteet eivät toimi

• Hyvä pituus oli kolme kappaletta ja 100 sanaa. Ne sisälsivät 
kaiken olennaisen järjestön tavoitteista ja kyseisestä 
vapaaehtoistehtävästä.

• Tarkka tehtäväkuvaus vapaaehtoisia innostavalla tavalla



Vapaaehtoiset osastossa

• Perehdytys livenä / verkossa 

• Vapaaehtoisten vakuutukset, oikeudet ja velvollisuudet 

• Erilaiset tavat osallistua vapaaehtoistoimintaan (jäsenyys, 
helpot tai vaativat tehtävät)

• Varmistetaan, että tarjolla on tukea ja ohjausta 

• Kiitetään ja muistetaan vapaaehtoisia aktiivisesti 



Vapaaehtoisen polku 

• Osastossa luodaan toimintatavat siihen, miten 
uudet vapaaehtoiset otetaan vastaan verkossa

• Uusien vapaaehtoisten vastaanottoon vaikuttaa 
osaston koko ja toimintamuotojen moninaisuus

• Uuden vapaaehtoisen vastaanotto on yhteispeliä!



Uusi 
vapaaehtoinen 

luo profiilin

• Kertoo kiinnostuksen 
kohteistaan ja osaamisestaan

• Mahd. ilmoittautuu 
koulutuksiin / tapahtumiin

• Hakee suoraan jäsenyyttä 
kiinnostavaan 
toimintaryhmään

Osaston 
vastuuhenkilö 

saa ilmoituksen 
uudesta

• Toivottaa tervetulleeksi 
osaston toimintaan

• Ohjaa oikeaan 
toimintamuotoon / delegoi 
henk.koht. yhteydenoton 
ryhmänvetäjälle TAI

• Selvittää, mistä uusi on 
kiinnostunut; kysyy, mitä hän 
haluaisi tehdä

OSASTO

• Toimintaryhmän vetäjä, 
ystävätoiminnan / muun 
toimintamuodon 
yhteyshenkilö ottaa 
henkilökohtaisesti yhteyttä ja 
kertoo, missä ja miten 
toimintaan pääsee mukaan

• Ryhmänvetäjä ottaa yhteyttä 
kaikkiin, jotka hakevat 
jäsenyyttä toimintaryhmään

Uusien vastaanoton prosessi



VIESTINTÄVAPAAEHTOISEN PERUSKURSSI

Toiminta on avointa ja osallistavaa

Miten meidät
löydetään? Miten meitä

kuvaillaan? 

Mitä tehtäviä meillä on 
tarjolla? 

Pääseekö johonkin heti
mukaan vai tarvitseeko

koulutuksen? 

Pääseekö johonkin heti
mukaan vai tarvitseeko

koulutuksen? 

Yhteishenki, onko
meillä kivaa? Vaikutusmahdollisuudet

Pääseekö uusiin
hommiin, kiertääkö

vastuu?



VIESTINTÄVAPAAEHTOISEN PERUSKURSSI

Eri tapoja tulla mukaan toimintaan
Pekka ilmoittautuu 
koulutukseen

Pekka ilmoittautuu 
vapaaehtoiseksi luomalla 
profiilin Omaan.

Koulutuksessa 
kouluttaja kehottaa 
luomaan profiilin 
Omaan.

Osasto ottaa Pekkaan 
yhteyttä ja kertoo 
mahdollisuuksista. Pekka 
pääsee mukaan 
toimintaan.

Osasto tiedottaa 
säännöllisin väliajoin. 
Pekka saa tietoa 
toiminnasta ja tuntee 
vapaaehtoisena olevansa 
osa isompaa 
kokonaisuutta.



Viestintä tukevat Punaisen Ristin auttamistyötä

• Toimintamme on näkyvää ja innostaa ihmisiä mukaan 

• Monipuoliset kampanjat innostavat ihmisiä osallistumaan 
vapaaehtoistoimintaan

• Pystymme kertomaan, miten auttaa ja saada apua 

• Sisäinen viestintämme tukee auttamisvalmiutta ja kannustaa 
tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen 



Sisäinen ja 
ulkoinen viestintä

Sisäinen
• Niille, jotka jo mukana toiminnassa
• ’Sisäpiirin’ käsitteet ja lyhenteet 

käytössä
• Kohdeyleisö ymmärtää toiminnan 

perusasiat

Ulkoinen
• Olemme esillä – toimintamme näkyy
• Näymme myös paikallismediassa
• Osastolla on jaettava esite
• Osastolla on ajantasaiset RedNet –sivut
• Osastolla on aktiivinen Facebook –sivu
• Osasto on aktiivinen Oma Punainen 

Ristissä! 
• Tiedotamme jäseniä osaston toiminnasta

–jäsenkirje yms.
• Yleiskielistä, hankalat käsitteet avattava
• Toiminnan perusasiat avattava



Osastoviestinnän 
kohderyhmät

”Suuri yleisö”

Omille ensin!

Avunsaajat

Tukijat

Jäsenet

Toimittajat

Muut järjestöt

Viranomaiset



Osastoviestinnän 
kanavat

OMA

Punainenristi.fi

RedNet Some YouTube
Paikallinen 

media

Tässä ja Nyt 
– lehti 

Avun 
maailma-

lehti

Riskien 
keskellä –

lehti

Apua! Sinun 
avullasi –
tukijalehti



Digitalisoituva 
vapaaehtoistoiminta

Digitalisoituminen vaikuttaa 
vapaaehtoistoiminnan luonteeseen –
yhteydenpito, kommunikoiminen ja 
toiminnan tavat saavat uusia 
ulottuvuuksia.

Asiointi tapahtuu myös 
vapaaehtoistoiminnassa entistä 
enemmän digitaalisten välineiden avulla 
– on varmistettava, että kukaan ei jää 
ulkopuolelle!

Keskiössä on edelleen ihminen ja ihmisen 
kohtaaminen – osastot tarvitsevat tukea, 
kun uusi digitaalinen maailma kohtaa 
perinteisemmän vapaaehtoistoiminnan.



Digitalisoituva vapaaehtoistoiminta

OMA ja 
Rednet

OHTO ja 
Hupisi 2.0. Ystävävälitys It’s learning SPR 

verkkosivut
HUP:in

osastojen
teams-kanava

• Osastojen esittely 
• Tietoa toiminnan tueksi 
• Keskeinen materiaalipankki
• Viestinnän työväline 

• OHTO on hälytysjärjestelmä, joka 
mahdollistaa avun hälyttämisen  

• Hupsis tukee  vapaaehtoisvuorojen 
hallinnoinnissa  

• Mahdollistaa tietoturvallisen 
auttajarekisterin hallinnoimisen 

• Antaa ajantasaista tietoa ja dataa 
vapaaehtoisista sekä avunsaajista 

• Verkko-oppimisympäristö itsenäiseen 
ja ohjattuihin koulutuksiin 

• Osaamismerkkien käyttö osana 
koulutustoimintaa 

• Koulutustoiminnan laajentaminen 
jatko-ja täydennyskoulutuksille 

• Kohdennettua tietoa järjestön 
ulkopuolisille järjestöstä sekä 
auttamistoiminnasta

• Osastoille työväline ja 
resurssipankki oman 
toiminnan koordinoimiseen ja 
alueellisen toiminnan 
koordinoimiseksi  



OMA:n hyödyntäminen toiminnan 
suunnittelussa 



Vastuuvapaaehtoisen 
työkalut OMAssa

Voi vastaanottaa ja kontaktoida verkon kautta 
ilmoittautuvat uudet vapaaehtoiset

Voi lähettää lähettää viestin kaikille osaston 
alueen vapaaehtoisille ja ryhmänvetäjille

Voi tiedottaa toiminnasta, tapahtumista ja 
koulutuksista ja vastaanottaa ilmoittautumisia

Voi tehdä koulutusmerkintöjä vapaaehtoisille

Voi hallita osaston Oma-käyttöoikeuksia

Voi luoda ja hallita toimintaryhmiä



OMA:n viestinnän työkalun 
hyödyntäminen Porin 
osastossa

Alkusyksystä lähetettiin koko osastolle viesti, 
jossa kerrottiin syksyn toiminnasta ja muista 
ajankohtaisista asioista.

Ajatuksena koota vastaava viesti pari kertaa 
vuodessa ja lähettää muita osaston kuulumisia 
Oman kautta

Viestistä tuli positiivista palautetta: ryhmien 
vetäjät olivat iloisia, että syksyn kuvioista 
tiedotettiin kootusti

Suosittelisitteko muitakin osastoja 
kokeilemaan tiedotteiden lähettämistä Oman 
kautta?

”Ehdottomasti! Viestin lähettäminen on helppoa ja 
viestin saa ohjattua myös sähköpostiin, jolloin viesti 
tavoittaa ihmiset ehkä paremmin. Vaikka RedNet on 
monelle vielä se tuttu ja luonteva kanava 
tiedonhakuun, niin OMA on jotenkin 
henkilökohtaisempi ja vuorovaikutteisemman 
oloinen.”

- Porin osaston viestintätiimin jäsen, Tytti Wallenius



Mitä löytyy 
mistäkin? 

RedNet
• Osastotoimisto – tietopankki  
• Osaston perussivut (kevyt ylläpito 

tarpeen) 
• Toimintaryhmille tärkeät materiaalit ja 

ohjeet 
• Kampanjoiden materiaalisivut 
• Jokainen luo oman käyttäjätunnuksen ja 

liittyy tarpeellisiin ryhmiin 

Oma Punainen Risti 
• Vapaaehtoisten tietojärjestelmä ja 

viestintäkanava
• Osaston omat ryhmät ja avoimet 

ryhmät
• Uudet vapaaehtoiset mukaan 

Aineistopankki
• Viestintäpohjat  
• Logot ja Kuvapankki 



Palaute
Kirjoita chattiin, saavutettiinko perehdytyksen
tavoitteet:
• Sisäistät vapaaehtoistoiminnan polun 

• Ymmärrät osaston viestintää ja vaikuttamista 

• Tiedät mistä löydät tukea ja ohjausta  

• Sait vastauksia konkreettisiin kysymyksiin



Tervetuloa mukaan auttajien joukkoon!

vapaaehtoiset.punainenristi.fi
twitter.com/PunainenRisti
twitter.com/sprhup

SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri
Red Cross Helsinki-Uusimaa

instagram.com/punainenristi
instagram.com/sprhup
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