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Starttipaketti
Humanitaarinen oikeus

Toimintamuodot 

• Ryhmätoiminta
• Roolipelit
• Keskustelutilaisuudet ja seminaarit
• Julkiset tempaukset / messutapahtumat
• Ekskursiot
• Oppilaitos- ja muut vierailut
• Merkinmetsästys

Koulutus

• Humanitaarisen oikeuden peruskurssit
• Humanitaarisen oikeuden jatkokurssit
• Humanitaarisen oikeuden promo-koulutus
• Humanitaarisen oikeuden kouluttajakoulutus

Ryhmätoiminta

Humanitaarisen oikeuden ryhmätoiminta tarjoaa vapaaehtoisille monenlaisia toiminnan 
mahdollisuuksia humanitaarisen oikeuden aiheiden parissa. Toiminnan tavoitteena on 
levittää ja jakaa tietoa humanitaarisesta oikeudesta – niin ryhmän sisällä kuin suurem-
mallekin yleisölle. 

Ryhmätoiminnan puitteissa voidaan järjestää esim. elokuvailtoja, peli-iltoja (Sodassakin 
on säännöt –lautapeli), asiantuntijaluentoja tai keskustella aihepiiristä kirjoitetuista 
kirjoista. 

Näin pääsee alkuun
Humanitaarisen oikeuden toiminta sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita maailman 
tilanteesta, Punaisen Ristin työstä konfliktitilanteissa sekä humanitaariseen oikeuteen 
liittyvästä disseminaatio- ja vaikutustyöstä. Ole yhteydessä piirin humanitaarisesta 
oikeudesta vastaavaan henkilöön ja tiedustele paikallisista toimintaryhmistä tai pyydä 
apua toiminnan käynnistämiseen omassa osastossasi. 
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Roolipelit

Humanitaarisen oikeuden roolipelien tavoitteena on antaa osallistujalle mahdollisuus 
omakohtaisen kokemuksen kautta tutustua siihen, millaisia humanitaarisia ja eettisiä 
ongelmia sodan keskellä nousee. Omakohtainen kokemus lisää ymmärrystä konflikteista 
kärsiviä ja erityisesti pakolaisia kohtaan. Konfliktin keskellä -roolipelistä voi pelata joko 
pidemmän (kesto n. 1 vuorokausi) tai lyhyemmän (kesto n. 4–8 tuntia) version.  

Näin pääsee alkuun
Punaisen Ristin keskustoimisto nuorisoyksikön johdolla tuottaa / käännättää roolipe-
lejä, joita humanitaarisen oikeuden ryhmä voi vetää. Kohderyhmänä peleissä ovat usein 
nuoret ja nuoret aikuiset. Mieti, kenelle (esim. osaston nuoret, partiolaiset, leiriporukka) 
haluaisit pelin toteuttaa. Ole yhteydessä keskustoimiston oikeudelliseen neuvonantajaan 
ja/tai piirin humanitaarisesta oikeudesta vastaavaan henkilöön ja viekää asiaa yhdessä 
eteenpäin.

Keskustelutilaisuudet ja seminaarit

Ajankohtaisiin kansainvälisiin aiheisiin liittyen voidaan järjestää keskustelutilaisuuksia ja 
seminaareja, joissa eri asiantuntijat pohtivat konflikteihin ja humanitaariseen oikeuteen 
liittyviä aihealueita eri näkökulmista. Tarkoitus on tarjota foorumi, johon ryhmän jäse-
net sekä ulkopuoliset voivat tulla kuulemaan kiinnostavia ja asiantuntevia mielipiteitä ja 
keskustelua. 

Näin pääsee alkuun
Yliopistot ja muut oppilaitokset ovat ideaaleja paikkoja keskustelutilaisuuksille. Vaihtoeh-
toisesti keskustelutilaisuuden voi järjestää osana luentosarjaa, joka järjestetään esimer-
kiksi työväenopistossa. 

Mahdollisia puhujia ovat professorit, Punaisen Ristin delegaatit, tutkijat, toimittajat tai 
esimerkiksi virkamiehet. Keskustelutilaisuuden voi myös järjestää kiinnostuneiden ”maal-
likkojen” kesken. Keskustelutilaisuutta tai seminaaria järjestävän osaston kannattaa olla 
yhteydessä sekä piirin humanitaarisesta oikeudesta vastaavaan henkilöön sekä keskus-
toimiston oikeudelliseen neuvonantajaan.  

Julkiset tempaukset ja messutapahtumat

Messujen tai esimerkiksi osaston Punaisen Ristin viikon tempauksen yhteydessä huma-
nitaarisen oikeuden ryhmä voi mainostaa ulkopuolisille Punaisen Ristin toimintaa. Tem-
pauksella viestitetään humanitaarisen oikeuden perussääntöjä sekä selostetaan miksi 
nimenomaan Punainen Risti puhuu humanitaarisesta oikeudesta. Tempauksella pyritään 
hankkimaan uusia jäseniä sekä markkinoimaan ryhmän muita humanitaarisen oikeuden 
työkaluja; lisäksi lisätään ryhmän ja Punaisen Ristin humanitaarisen oikeuden toiminnan 
näkyvyyttä. Esimerkkinä tempauksesta on vaikkapa Hiljainen mielenilmaus sodan uhrien 
puolesta, jossa osallistujat makaavat paikallaan hiljaa 10–15 minuuttia. Joka kymme- 
nennellä osallistujalla on päällään maastopuku. Tällä viestitään siitä, että yli 90 % sotien 
uhreista on siviilejä. 

Näin pääsee alkuun
Pohtikaa osastossa, minkälaisen tempauksen haluatte järjestää ja mihin ajankohtaan se 
kannattaa järjestää (esim. Punaisen Ristin viikon yhteyteen). Tarvitsetteko tempaukseen 
paljon osallistujia? Olkaa yhteydessä paikallisiin kouluihin ja oppilaitoksiin ja selvittäkää 
yhteistyömahdollisuudet myös muiden osastojen kanssa. Valmiita materiaaleja esim. 
Hiljaiseen mielenilmaukseen sodan uhrien puolesta saa keskustoimiston oikeudelliselta 
neuvonantajalta tai piirin humanitaarisen oikeuden vastaavalta.
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Ekskursiot

Ryhmä voi yksin tai yhdessä muiden vapaaehtoisryhmien kanssa organisoida tutustu-
miskäynnin tai matkan paikkaan, jolla on jokin yhteys humanitaariseen oikeuteen tai 
konflikteihin. Mahdollisia vierailu- tai matkakohteita ovat esim. Kalkun logistiikkakeskus, 
Solferino, puolustusvoimat, ulkoministeriö, Kidutettujen kuntoutuskeskus ja vastaanot-
tokeskukset. 

Näin pääsee alkuun
Vierailut kannattaa koordinoida yhdessä keskustoimiston tai piirin kanssa, josta saa tu-
kea niiden järjestämiseen. 

Oppilaitos- ja muut vierailut

Humanitaarisen oikeuden kouluttajat voivat käydä luennoimassa yksittäisestä humani-
taarisen oikeuden alaan liittyvästä aiheesta, kuten esimerkiksi lasten erityissuojelusta. 
Vaihtoehtoisesti, kyseessä voi olla katsaus humanitaarisen oikeuden perussääntöihin, 
jolloin on tarkoitus tutustuttaa kohdeyleisö vain keskeisimpiin sodan oikeussääntöihin. 
Humanitaarisen oikeuden aiheet voivat olla osa myös esimerkiksi laajempaa oppilai-
toksessa järjestettävää Punaisen Ristin rasti- tai toimintapäivää.

Näin pääsee alkuun
Selvitä osastosi, piiritoimiston tai keskustoimiston oikeudellisen neuvonantajan kautta 
alueesi humanitaarisen oikeuden kouluttajat. Kouluvierailujen koordinoinnissa kannattaa 
olla yhteydessä myös piirin nuorisotoiminnan suunnittelijaan.

Merkinmetsästys

Merkinmetsästyksessä osallistujat etsivät kuvia suojamerkkien käytöstä esimerkiksi 
koulutustiloista. Osallistujien tulee miettiä onko kuvissa käytetty merkkiä oikein vai vää-
rin. Merkinmetsästyksen voi toteuttaa esim. ryhmäillassa tai peruskurssin yhteydessä. 
Tehtävän voi toteuttaa myös vaikkapa osaston tai piirin toiminnansuunnittelupäivässä. 
Ennen merkinmetsästystä kannattaa käydä läpi vähintäänkin yleiset periaatteet merkin 
käytöstä.

Näin pääsee alkuun
Ota yhteyttä keskustoimiston oikeudelliseen neuvonantajaan, jolta saat ohjeet ja materi-
aalit merkinmetsästyksen toteuttamiseen.
 

Keneltä saa apua?

Tukea ja apua humanitaarisen oikeuden toiminnan järjestämiseen saa osaston humani-
taarisen oikeuden promolta tai kouluttajalta, piiritoimiston humanitaarisesta oikeudesta 
vastaavalta henkilöltä tai keskustoimiston oikeudelliselta neuvonantajalta. 

Nuorten kanssa toimittaessa tukea antavat myös keskustoimiston ja piirien nuorisotoi-
minnan suunnittelijat ja nuorisosihteerit.
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Rahoitus

Osaston budjettiin voidaan varata toimintarahaa humanitaarisen oikeuden toimintaan. 
Varoja toiminnan käynnistämiseen voidaan hakea myös ulkopuolisista rahoituslähteistä. 
Esim. OK-opintokeskus tukee koulutusten järjestämistä, alle 29-vuotiaat nuoret taas 
voivat saada avustusta ulkomaiden opintomatkoille ja kansainväliseen toimintaan Folke 
Bernadotten muistosäätiöstä.

Materiaalia

Piiritoimistosta, keskustoimistosta sekä verkosta on saatavilla materiaaleja, vinkkejä ja 
ideoita humanitaarisen oikeuden toimintaan. Hyödyllisiä aineistoja toiminnan ja kurssien 
suunnitteluun ja ideointiin löytyy ainakin seuraavilta verkkosivuilta:

• Punaisen Ristin Kansainvälinen Komitea, www.icrc.org
• Suomen Punaisen Ristin humanitaarisen oikeuden sivusto, 
 www.humanitaarinenoikeus.fi

Muu materiaali:
• Sodassakin on säännöt -lautapeli
• Tunnus, joka suojaa -esite


