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Lukijalle
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Ystävätoiminta on Suomen Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnan ydintä. Toiminnan päämääränä on tukea ihmisten 
selviytymistä eri elämätilanteissa ja lievittää yksinäisten  
ihmisten eristyneisyyttä. Punaisen Ristin ystävätoiminnan 
peruskurssi antaa tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja perehdyt-
tää uusia vapaaehtoisia ystävätoimintaan. Kurssi antaa eväitä 
ja työkaluja toimia ystävänä sekä tietoa Punaisen Ristin peri-
aatteista ja organisaatiosta.

Selkokielisen opetusmateriaalin suunnittelu käynnistyi 
tarpeesta kouluttaa ystävätoimintaan maahan muuttaneita. 
Opetusmateriaali on muokattu olemassa olevan Punaisen 
Ristin ystävätoiminnan kurssirungon mukaan käyttäen  
visuaalista ilmettä ja selkokieltä. Selkokielinen opetusmateri-
aali on tarkoitettu kurssilaisille joiden äidinkieli on muu kuin 
suomi. Materiaali soveltuu kurssilaisille opetusmateriaaliksi ja 
kouluttajille työvälineeksi kurssin suunnitteluun.

Kiitos teille kaikille jotka olette tukeneet minua tämän  
materiaalin tekemisessä. 

Doinita Negruti

monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri 



Punaisen Ristin ystäväksi

Miksi olla vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä?

Vapaaehtoistyö on 

•	 tärkeä osa Punaisen Ristin toimintaa

•	 toisten ihmisten auttamista

•	 ihmisten keskinäistä auttamista

•	 mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan

•	 vapaaehtoisyöstä ei saa palkkaa, mutta sitä enemmän 

iloa, kun voi auttaa toisia! 
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Vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuuden

•	 auttaa toisia

•	 oppia uusia asioita

•	 oppia uutta itsestään

•	 itsetunto vahvistuu

•	 mielekästä tekemistä

•	 tutustua uusiin ihmisiin

•	 kuulua johonkin ryhmään.  

... vaikuttaa omaan elämään ja yhteiskuntaan

•	 tehdä jotain uutta

•	 saada eväitä työelämään

•	 mahdollisuus vaikuttaa asioihin

•	 vahvistaa minäkuvaansa.
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Punaisen Ristin historiaa

•	 1828-1910 HENRY DUNANT

•	 1859 Solferinon taistelu

•	 1862 kirja: Solferinon muisto

•	 1863 ICRC Punaisen Ristin  

kansainvälinen komitea

•	 1919 Punainen Risti ja Punainen 

Puolikuu yhdistysten  

kansainvälinen liitto
 
Merkki 

Suojamerkki ja järjestön tunnus

•	 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisia  

yhdistyksiä toimii 186 maassa

•	 Jäseniä on noin 106 miljoonaa ja avustaa  

230 miljoonaa ihmistä

•	 Merkin käyttäminen on niin sodan kuin rauhankin  

aikana tarkoin säädelty. Merkkiä ei saa käyttää  

mainonnassa, lääkepakkauksessa, apteekissa

•	 Punainen Risti ei ole ensiavun tunnus

•	 Suojamerkin väärinkäyttö on rikos
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Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun  
periaatteet  

 
INHIMILLISYYS

Punainen Risti on syntynyt halusta auttaa kaikkia sodassa  
haavoittuneita. Se pyrkii kaikissa olosuhteissa sekä  

kansainvälisesti, että kansallisesti ehkäisemään ja lieventämään  
inhimillistä kärsimystä. Sen tarkoituksena on suojella elämää,  

terveyttä ja ihmisarvoa. 
 

TASAPUOLISUUS
Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun 

tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, rodun,  
poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella.

PUOLUEETTOMUUS
Auttaa kaikkia uhreja. Järjestö pidättäytyy kannanotoista  

vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin,  
aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.

RIIPPUMATTOMUUS
Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Päätämme itse  

toiminnastamme. Toimintaamme eivät sanele esimerkiksi  
valtioiden johtajat, joiden kansalaisia pyrimme auttamaan.

VAPAAEHTOISUUS
Punainen Risti ja Punainen Puolikuu on vapaaehtoisjärjestö, 

jonka toiminta on pyyteetöntä.

YKSEYS
Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai 

Punaisen Puolikuun yhdistys. Sen tulee olla avoin kaikille  
ja sen ihmisystävällisen toiminnan tulee ulottaa  

toimintansa ympäri maata.

YLEISMAAILMALLISUUS
Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 

liike on yleismaailmallinen. Sen kansalliset yhditykset ovat  
tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet  

auttaa toinen toisiaan.
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Suomen Punainen Risti

•	 Perustaminen 7.5.1877

•	 1879 ensimmäinen sairaanhoitajakoulutus

•	 1885 ensimmäinen ensiapukurssi

•	 1919 viralliseksi nimeksi Suomen Punainen Risti

•	 Lähes joka paikkakunnalla

•	 Noin 90 000 jäsentä

•	 Satoja tuhansia tukijoita ja vapaaehtoisia
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Suomen Punaisen Ristin organisaatio 
 
 

•	 Keskustoimisto

•	 Piiritoimistot 

•	 Osastot

•	 Laitokset 
 

1 Helsingin ja Uudenmaan piiri

2 Hämeen piiri

3 Kaakkois-Suomen piiri

4 Lapin piiri

5 Länsi-Suomen piiri

6 Oulun piiri

7 Satakunnan piiri

8 Savo-Karjalan piiri

9 Varsinais-Suomen piiri

10 Åbolands distrikt

11 Ålands distirikt

12 Österbottens svenska distrikt
 
 

•	     Osastot edustavat Punaista Ristiä omalla alueellaan.

•	 Piirit ohjaavat ja tukevat omalla alueella osastojen toimintaa.

•	 Keskustoimiston rooli on johtaa ja kehittää  

valtakunnallisesti järjestön toimintaa.
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Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta

Toimintamuodot     

•	 Ystävätoiminta    

•	 Ensiapu- ja valmiustoiminta  

•	 Omaishoitajien tukitoiminta   

•	 Nuorisotoiminta    

•	 Monikulttuurisuustoiminta  

•	 Varainhankinta, esim. lipaskerääjä

•	 Kansainvälinen apu, esim. avustustyöntekijä

Kampanjat ja keräykset

•	 Ystäväpäivä - helmikuu

•	 Rasisminvastainen viikko - maaliskuu

•	 Punaisen Ristin viikko - toukokuu

•	 Operaatio Nälkäpäivä - syyskuu

•	 Hyvä Joulumieli -keräys - joulukuu

Laitokset

•	 Veripalvelu

•	 Nuorten turvatalot

•	 Kontti
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Ystävätoiminta

•	 1950 ystävätoiminta syntyy.

•	 1960 lomaleirejä vanhuksille.

•	 1970 vankilavierailijatoiminta alkaa sekä  

vammaisten ja nuorten toiminta.

•	 1980 -1990 ystävä- ja tukihenkilötoiminnan  

koulutusjärjestelmä.

•	 2000 luvun alussa aloitettiin ystävätoiminnan  

laadun kehittäminen. 
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Punaisen Ristin periaatteet

Historia
Vapaaehtoistoimnnan 
pelisäännöt

Mielenterveyskuntoutujan 
tukihenkilöt

Kertaluontoiset 
tehtävät

Vanhuksen ystävät

Vertaistuki

Vammaisen ystävät

Ystäväryhmät

Nuorten ystävät

Maahan muuttaneiden 
ystävät

Kouluttajat ja promot

Vankilavierailijat

Ystävät laitoksissa  
ja sairaaloissa



Ystävät laitoksissa  
ja sairaaloissa

Punaisen Ristin ystävä

Tavallinen ihminen 
•	 ei tarvitse erikoiskoulutusta tai  ammattia

Vapaaehtoinen 
•	 toimii omasta halusta, ei saa palkkaa

Luotettava 
•	 on rehellinen

Puolueeton 
•	 ei tuo esille omia uskonnollisia tai poliittisia näkemyksiään

Tasa-arvoinen 
•	 on samanarvoinen

Autettavan ehdoilla 
•	 on läsnä.
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Ystävän taidoilla

Itsetuntemus

•	 Luonteenpiirteeni - millainen olen?

•	 Elämänkokemukseni - minkälaisia kokemuksia minulla on?

•	 Arvomaailma - mitä asioita arvostan elämässäni?

•	 Reagointitavat - miten reagoin erilaisissa tilanteissa?
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Vuorovaikutus  

 - ihmisten välistä toimintaa erilaisissa ympäristöissä.

Vuorovaikutukseen kuuluvat

•	 erilaisuuden hyväksyminen

•	 empatia, ymmärtää toisen ihmisen elämäntilannetta

•	 kuuntelu ja keskustelu

•	 palautteen antaminen

•	 toisen ihmisen kohtaaminen

•	 ryhmässä toimiminen

•	 loukkausten selvittäminen.
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Viestintä ja kommunikaatio 

Viestijöiden etäisyydet

Intiimialue 0,5 m lasten ja vanhempien välissä.

Vieraille ihmisille tuntuu epämukavalta.

Persoonallinen etäisyys 0,5-1,25 m, ystävät ja tuttavat.

Sosiaalinen alue 1,25-3 m, työtehtävissä, koulussa. 

Koskettaminen ei ole mahdollista.

Julkinen etäisyys 3-7 m, virallinen etäisyys. 

Juhlapuhujat, esiintyjät.

Suomalaisen viestintäkulttuuri

•	 Puhumme, kun meillä on asiaa.

•	 Hiljaisuus ei häiritse. Se on kohteliaisuutta.

•	 Toisten mielipiteitä ja yksityisyyttä kunnioitetaan.

•	 Suomalainen kuuntelija on hiljainen kuuntelija.

•	 Suomalainen ei yleensä anna poskisuudelmia  

tervehtiessään.

•	 Vieraan ihmisen kanssa ei välttämättä puhuta.
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Sanaton viestintä 

Usein tulkitaan eri tavoin mitä puhuja on tarkoittanut.

Sanaton viestintä vaihtelee jonkin verran kulttuurista  

riippuen:

•	 ilmeet

•	 eleet - käsien viestit

•	 asento

•	 olemus, ulkonäkö, rakenne

•	 ulkoasu

•	 tilankäyttö, paikan valinta, etäisyys

•	 äänet ja tempo, nauru, itku, vokalisaatiot  

eli täyteäänet; aaa, ööö
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Ihmisten kohtaaminen 

Tilanne, jossa henkilöt kuuntelevat toisiaan, haluavat tulla 

ymmärretyksi ja ymmärtää toisiaan - ja mahdollisesti puhuvat 

toisilleen. Kohtaaminen on vuorovaikutusta.

Millaista on hyvä kohtaaminen?

•	 Ole rauhallinen ja anna ystävälle aikaa.

•	 Arvosta ja kunnioita ystävääsi.

•	 Kuuntele ystävääsi - vältä arvostelua ja neuvomista.

•	 Muista avoin ja iloinen tunnelma.

•	 Olette ystävän kanssa aina tasa-arvoisia.
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Rinnalla elämän eri tilanteissa

Elämän vaikeat tilanteet

1. Kehityskriisit  
- varaudutaan ja valmistaudutaan ennalta. 

Kehityskriisit muokkaavat omalta osaltaan 

ihmisen omaksi itsekseen

•	 Murrosikä 

•	 Pois lapsuuden kodista

•	 Perheen perustaminen ja ammatin valinta 

•	 Ensimmäisen lapsen saaminen 

•	 Viimeisen lapsen lähtö kotoa 

•	 Eläkkeelle jääminen

2. Elämän kriisit  
- ihminen joutuu tekemään omaa tulevaisuuttaan ja  
kriisin ratkaisua koskevia päätöksiä. 

•	 Perheenjäsen vakava sairaus

•	 Konkurssi

•	 Avioero

•	 Työttömyys

•	 Muutto ulkomaille tai ulkomailta kotimaahan

3. Äkilliset/traumaattiset kriisit  
- kriiseihin ei voi varautua tai valmistautua etukäteen.

•	 Vakava onnettomuus

•	 Läheisen kuolema

•	 Rikoksen uhriksi joutuminen
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Miten ihminen käyttäytyy kriisissä 

1.  Sokki

•	 Ei henkistä eikä fyysistä kipua

•	 Ei ymmärrä mitä on tapahtunut 

2.  Reaktio

•	 Ymmärtää mitä on tapahtunut

•	 Tunteet tulevat esille ja voivat olla voimakkaita  

ja tehdä kipeää

•	 Haluaisi unohtaa tapahtuman
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3.  Käsittely

•	 Tapahtumasta on jo helpompi puhua

•	 Ahdistusta ja masennusta on kuitenkin vielä olemassa ja 

olo voi olla toisinaan fyysisestikin huono  

 

4.  Uudelleen asennoituminen

•	 Ihminen kestää ja hallitsee muistikuvat ja huonon olon 

aiheuttavat tekijät 
•	 Suru on muuttunut voimavaraksi
 

 

Vapaaehtoisella ei tarvitse olla ammattiauttajan taitoja.
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Miten toimia jos ystävä tarvitsee apua? 

 

•	 Käyttäydy rauhallisesti.

•	 Kuuntele, ole läsnä.

•	 Kosketa.

•	 Anna itkeä.

•	 Pidä uteliaat loitolla.

•	 Älä jätä yksin.

•	 Anna apusi arjen sujuvuuteen. Älä kuitenkaan tee kaikkea 

hänen puolestaan.

•	 Muista syöminen, nukkuminen ja liikkuminen.

•	 Älä kerro tai vertaa omiin kokemuksiisi.

•	 Ohjaa tarvittaessa ammattilaisen luo.
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Ystävätoiminta omassa osastossa

  
 Vapaaehtoisten oikeudet         Vapaaehtoisten  velvollisuudet 

Sitoutua toimintaan itselleen  

sopivaksi ajaksi ja itselleen  

sopivaan tehtävään.

Saada selkeä tieto omista 

tehtävistään.

Saada arvostusta.

 

Saada ja antaa palautetta.

Saada toimintaansa tukea, 

neuvoja, ohjausta ja koulutusta.

Osallistua toiminnan  

suunnitteluun ja jäsenenä 

vaikuttaa päätöksentekoon.

Oikeus lopettaa toiminta tai 

siirtyä muihin tehtäviin.

Toimia Punaisen Ristin 

periaatteiden mukaisesti.

Vaitiolovelvollisuus.

Pitää kiinni sovituista säännöistä  

ja tehdyistä sopimuksista.

Olla täsmällinen.

Ilmoittaa mahdollisesta 

ongelmatilanteista ryhmänvetäjille.
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Ystävävälityksien rooli 
 

Punaisen Ristin ystävävälitykset välittävät ystävän  

henkilöille, jotka tarvitsevat tukea. Ystävää tarvitseva  

ihminen ja vapaaehtoinen kohtaavat vapaaehtoisvälityksien 

kautta.

Ystävävälityksien tehtävinä on:

•	 antaa ajankohtaista tietoa oman alueen ystävätoiminnata

•	 antaa tukea vapaaehtoisystäville.

Mistä vapaaehtoinen saa apua?

Jos  sinulle tulee vastaan vaikeita tilanteita uuden ystävän 

kanssa, voit olla yhteydessä omaan ystävänvälitykseen  

tai piiritoimistoon.
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Vapaaehtoistoiminnan  vakuutukset

Vapaaehtoistoiminnan ryhmätapaturmavakuutus 
korvaa Punaisen Ristin vapaaehtoisille 
sattuneet tapaturmat ja niiden hoitokulut

•	 Vakuutettuja ovat SPR:n vapaaehtoistoimintaan  

osallistuvat.

•	 Vapaaehtoiset on vakuutettu kaikkien SPR:n  

toimintamuotojen vapaaehtoistehtävissä (myös kokouk-

sissa, leireillä, keräyksissä).

•	 Vakuutus kattaa vapaaehtoisten henkilötapaturman  

(ei esinevahinkoja eikä sairastapauksia).

•	 Vakuutus päättyy kunkin vakuutetun osalta sen  

vakuutuskauden lopussa, jolloin hän täyttää 80 v. 

•	 Ilmoita vahingosta vastuuhenkilölle!
 
 
Liity jäseneksi! 

Jäsenet ja vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin sydän.  

Liittymällä jäseneksi olet mukana maailmanlaajuisessa  

liikkeessä. Jäsentemme ja vapaaehtoistemme ansiosta  

voimme toimia. 

Jäseneksi liitytään kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Jäsenyysmuotoja ovat nuorisojäsen alle 29v, vuosijäsen tai 

ainaisjäsen. Lisätietoja jäsenyydestä löydät kotisivuiltamme,  

punainenristi.fi	-	liity	jäseneksi.

 

23



Vapaaehtoisten polku Punaisessa Ristissä
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Kiinnostuu Punaisesta Rististä 
ja ottaa yhteyttä

Saa tietoa eri  
toimintamahdollisuuksista

Löytää itselleen 
sopivan tehtävän

Saa yhteyshenkilön  
ja perehdytyksen

Saa peruskoulutuksen

Aloittaa sovitussa tehtävässä

Saa ohjausta ja tukea

Saa palautetta/ 
antaa palautetta

Itsearviointi  
ja mahdollisuuksien  
puntarointi

Aloittaa uuden tehtävän/ 
jatkaa samassa tehtävässä 
 - samassa osastossa 
 - uudessa osastossa

Lopettaa toiminnan



Muistiinpanot
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Muistiinpanot

26



Muistiinpanot
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Muistiinpanot
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Muistiinpanot
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Muistiinpanot
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Muistiinpanot
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