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Meitä tarvitaan - välitetään verkossa 
 
Suomen Punaisen Ristin toiminta jatkuu aktiivisena koronavirusepidemian ja sen 
aiheuttamien rajoitusten aikana. Kehitämme auttamisvalmiutemme ylläpitämiseen ja 
vahvistamiseen uusia toimintatapoja, joissa ei kohdata kasvokkain eikä vaaranneta 
apua saavien ja vapaaehtoisten terveyttä. 
 
Puhelin- ja etäyhteydet taipuvat muuttuneessa tilanteessa moneen: esimerkiksi 
ystävävapaaehtoiset jatkavat yhteydenpitoa ystäviinsä puhelimitse, ensiapuryhmä 
kokoontuu verkossa. Etäyhteydet helpottavat asioiden hoitamista ja vahvistavat yhtei-
söllisyyttä kaikille vaikeana aikana. 
 
Näistä ohjeista saat ideoita ja vinkkejä toiminnan siirtämiseksi verkkoon.  
 
Ohjetta päivitetään jatkuvasti. 
 
Ohjeen sisältö 
 

• Mitä on etätoiminta? 
• Vinkkejä etätoiminnan järjestämiseen 
• Microsoft Teams – oiva väline osaston etätoimintaan 
• Muut välineet etätoiminnan toteuttamiseen 

 
 
Mitä on etätoiminta? 
 
Etätoiminnalla tarkoitetaan kohtaamista tai tapaamista, jossa ryhmän jäsenet ovat fyysisesti eri 
paikoissa. Kyseessä voi olla esimerkiksi osaston etäryhmäilta tai -koulutus. 
 
Etätoiminta voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti esimerkiksi videon välityksellä, jolloin kaikki ovat 
paikalla yhtä aikaa. Jos kaikki eivät pääse paikalle samaan aikaan, yhteydenpidon voi hoitaa esi-
merkiksi sähköpostilla, puhelimella tai jakamalla tiedostoja verkon kautta. 
 
Ryhmätapaamisten toteuttamiseen on tarjolla viestintävälineitä, joissa on mahdollista keskustella 
puhumalla ja kirjoittamalla. Niissä voi jakaa PowerPoint-esityksiä ja muuta materiaalia ruudulla, 
katsoa videoita sekä lähettää tiedostoja. 
 
Kun suunnittelette etätoimintaa ja ryhmätapaamisia, on hyvä muistaa kaikkien yhdenvertainen 
mahdollisuus osallistua. Siksi kannattaa pohtia etätapaamisten toteuttamista erilaisilla 
menetelmillä.  
 
Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi  

• verkon kautta tapahtuvat Teams-tapaamiset 
• puhelimen kautta tapahtuvat ryhmätapaamiset 
• pikaviestinpalvelu Google Hangouts tai Messenger.  

 
Punainen Risti suosittelee osastojen käyttöön Microsoft Teamsia. 
 
Verkossa tapahtuvista etätoiminnasta ja ryhmätapaamisista voi tiedottaa oman ryhmän jäsenten 
lisäksi myös muille osastoille, jotta saamme hyvät käytännöt laajasti jakoon. Kannattaakin 
julkaista etätapaamiset tapahtumina Oma Punainen Risti -järjestelmässä. 
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Vinkkejä etätoiminnan järjestämiseen  
 
Jos toimit etätoiminnan vastuuhenkilönä, tehtäväsi on suunnitella tapaamisen aihe, käytettävä 
tekniikka ja työskentelytavat etukäteen. Tapaamisen aihe ja tavoitteet on hyvä tiedottaa 
osallistujille etukäteen. 
 
Vuorovaikutuksen suunnitteluun kannattaa panostaa yhtä paljon kuin tapaamisen asiasisällön 
valmisteluun. Etätapaamisessa voit osallistaa ja aktivoida muita esimerkiksi näillä keinoilla: 
 

• keskustelu 
• pohdintakysymykset (esimerkiksi chatin kautta) 
• yhtäaikaiset harjoitteet videon välityksellä.  

Onhan osastosi tavoitettavissa puhelimitse päivisin? Vastaamista voi vuorotella. Osaston 
tai toimintaryhmän puhelinnumerosta voi laittaa soitonsiirron sille henkilölle, joka kulloinkin on 
vastausvuorossa.  

Jos osastollasi ei ole vielä puhelinnumeroa, hankkikaa esimerkiksi prepaid-liittymä. 
Myös osaston toimintaryhmä voi hankkia prepaid-liittymän. Prepaid-numeroon soittaminen on 
ilmaista. Voitte käyttää myös esimerkiksi ilmaisia WhatsApp-ryhmäpuheluita ja Whatsapp-
ryhmiä. 
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Etätoiminnan vetäjän rooli tapaamisen aikana 
 
Etätoiminnan vetäjän rooli korostuu erityisesti puheenvuorojen jakamisessa, jotta keskustelusta 
ei tule kaoottista päällekkäin puhumista. Heti tapaamisen aluksi osallistujat kannattaa huomioida 
pitämällä lyhyt kuulumiskierros, jos ryhmän koko sen sallii. Tapaamisen vetäjä huolehtii myös, 
että alkamis- ja lopettamisajankohdista pidetään kiinni.  
 
Tapaamisen vetäjänä voit helpottaa tehtävääsi pyytämällä toista vapaaehtoista avuksesi 
seuraamaan chattia. Chattiin kirjoitetaan keskustelun aikana kysymyksiä ja kommentteja ja 
siellä voi viestiä, jos esimerkiksi yhteys katkeilee. 
 
Lopuksi on hyvä sopia jatkosta, esimerkiksi seuraavasta etätapaamisesta, ja pyytää palautetta 
etätapaamisen toteutuksesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microsoft Teams – oiva väline osaston etätoimintaan 
 
Microsoft Teamsilla voitte järjestää esimerkiksi osaston kokouksen, ryhmäillan tai koulutuksen. 
 
Kokouksiin osallistuminen on helppoa. Osallistujat pääsevät mukaan kokoukseen klikkaamalla 
sähköpostitse lähetettävää kutsulinkkiä. Klikattuasi linkkiä selaimeen avautuu ”Liity verkossa” -
painike. Kutsulinkit toimivat Chrome- ja Edge-selaimilla eikä linkin käyttäminen vaadi 
kirjautumista Teamsiin. 
 
Katso ohjevideo: Näin liityt Teams-kokoukseen Chrome- tai Edge-selaimella 
 
Kokouksen järjestäjän täytyy kuitenkin rekisteröityä Teamsin käyttäjäksi. Valitkaa osastosta yksi 
henkilö, joka rekisteröityy Teamsiin. Hän voi tarvittaessa toimia kokousten koollekutsujana tai 

Myös osastojen viralliset kokoukset voidaan järjestää etänä 
 
Poikkeusolot aiheuttavat muutoksia myös piirien ja osastojen kevätkokousten 
järjestämiseen. Monet osastot ovat jo pitäneet kevätkokouksensa jo ennen poikkeusolojen 
alkamista tai sen jälkeen etäyhteyksin. Osa osastoista on siirtänyt kokouksensa 
pidettäväksi myöhemmin. 
 
Vielä jäljellä olevat osastojen kevätkokoukset suositellaan pidettäväksi 
etäyhteyksin. Kokous järjestetään kokouskutsussa mainitussa paikassa niin, että 
paikalla on esimerkiksi osaston puheenjohtaja ja sihteeri tai muu henkilö, joka voi 
järjestää teknisen yhteyden. Kaikilla osaston jäsenillä on oikeus tulla kokouspaikalle, 
mutta järjestö suosittelee vahvasti, että mahdollisimman moni osallistuu etäyhteydellä 
valtioneuvoston määräyksiä ja suosituksia noudattaen. 
 
Etäyhteysmahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa. Jos kokouskutsu on jo 
lähetetty, ja kokous halutaan pitää sovittuna ajankohtana, etäyhteysmahdollisuudesta 
tulee tiedottaa osaston jäseniä mahdollisimman laajasti ennen kokousta. Tarvittaessa 
kokous voidaan myös siirtää pidettäväksi myöhemmässä ajankohdassa. Poikkeusolojen 
kestosta emme tiedä, mutta suosittelemme, että kokoukset kuitenkin pidetään 
viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, tarvittaessa etäyhteyksin. 
 
Osastojen kevätkokouksissa ei lähtökohtaisesti suoriteta henkilövaaleja. Mikäli 
osasto päättää muista asioista äänestyksellä, sitä ei sääntöjen mukaisesti tarvitse 
suorittaa suljettuna, vaan voidaan suorittaa avoin äänestys. Jos osastossanne on 
poikkeuksellisesti suoritettavana henkilövaali, ottakaa äänestysmenettelyn järjestämisestä 
tarvittaessa yhteyttä omaan piiriin. 
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lisätä muita osaston vapaaehtoisia samaan Teams-ympäristöön. Kun rekisteröityneitä on yksi, 
Teamsin käyttö sujuu jatkossa helposti.  
 
Voitte ottaa Teamsin käyttöönne 
maksutta alla olevasta linkistä. 
Maksuton Teams löytyy vierittä-
mällä sivua aivan alalaitaan asti 
kohtaan ”rekisteröidy maksutta”.  
 
Linkki rekisteröitymissivulle: https://products.office.com/fi-fi/microsoft-
teams/free?fbclid=IwAR0EkVrzCZQBoalYnMvUgRjgtlor8artdUR245wX-Iis-K0tG5_OaY6ZelI 
 
Jos haluat tutustua Teamsin käyttöönottoon tarkemmin, voit katsoa esimerkiksi tämän 
webinaaritallenteen (kesto noin yksi tunti). 
 
Näin järjestät Teams-kokouksen 
 
Ohjevideo: Teams-kokouksen järjestäminen  
https://www.youtube.com/watch?v=rTjbJVw2OEs   
 
Näin liityt Teams-kokoukseen 
 
Voit toimittaa osallistujille nämä ohjevideot, kun kutsut heidät Teams-kokoukseen.  
 

• Teams-kokoukseen liittyminen Chrome- tai Edge-selaimella 
https://www.youtube.com/watch?v=JeIG6Ij2Fzs 

 
• Teams-kokoukseen liittyminen Teams-sovelluksella 

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

• Teams-kokoukseen liittyminen ilman Teams-sovellusta ja ilman Chrome- tai Edge-selainta 
https://www.youtube.com/watch?v=qNS4X04U5Jo 

  
Ennen Teams-tapaamisen alkua 
 

Ennen tapaamisen alkua: 
• Avatkaa etäyhteys hyvissä ajoin 
• Testatkaa, että verkkoyhteys toimii 
• Varmistakaa, että tietokone, tabletti tai kännykkä, nettiyhteys ja kuulokkeet sekä ääni 

toimivat 
• Avatkaa tarvittavat materiaalit, tiedostot ja linkit tietokoneelle etukäteen 
• Sulkekaa kaikki sellaiset ohjelmat, selaimen välilehdet ja tiedostot, joita ette tarvitse etä-

tapaamisen aikana. 
 
Toimiminen Teams-kokouksessa 
 

Hyvät käytännöt Teams-kokouksen aikana: 
• Estä äänen kiertäminen: käytä kuulokkeiden mikrofonia 
• Pidä mikrofoni pois päältä, kun et puhu 
• Jos et muuten saa puheenvuoroa, voit pyytää sitä kirjoittamalla chattiin 
• Keskity virtuaalitapaamiseen kuin kasvokkaiseen tapaamiseen – älä siis puuhaile muuta 

samalla  
• Pidä kokouksen alkuun kuulumiskierros, johon kaikki saavat osallistua  
• Keskustelu- ja päätöskohdissa kysy näkemystä kaikilta 
• Puheenvuorot on helpointa jakaa, kun puhuttelet jokaista ihmistä nimeltä. 
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Ohjevideo: Teams-kokouksessa toimiminen https://www.youtube.com/watch?v=xGhkuoMHpdc   
 
Jos mahdollista, kiinnitä huomiota erityisesti omaan mikrofoniisi. Esimerkiksi kännykän nappi-
kuulokkeet toimivat paremmin kuin kännykän sisäänrakennettu mikrofoni. Kannattaa myös 
testata etukäteen, mikä yhdistelmä itselläsi toimii parhaiten, jotta muiden on helppo kuulla 
sinua. 
 
Jos osastosi haluaa jatkossa käyttää Teamsia nykyistä enemmän ja jos haluatte äänen kantavan 
mikrofoniin esimerkiksi eri puolilta kokoustilaa, pienellä investoinnilla saa jo hyvää tekniikkaa 
äänenlaadun parantamiseksi. 
 
 
Muut välineet etätoiminnan toteuttamiseen 
 
Ryhmäpuhelu 
 
Ryhmäpuhelu on helppo tapa pitää yhteyttä myös niihin vapaaehtoisiin, joille erilaisten digitaa-
listen sovellusten käyttäminen on haastavaa. Ryhmäpuhelu-ominaisuus löytyy useimmista 
puhelimista, eikä puhelun vastaanottajan tarvitse tehdä muuta kuin vastata puhelimeen ennalta 
sovittuna ajankohtana.   
 
Ryhmäpuhelu toteutetaan näin: 

• Yksi henkilö soittaa puhelimestaan toiselle henkilölle ryhmässä, minkä jälkeen hänen 
näytöllään näkyy painike “lisää puheluun” (tai vastaava) 

• Tämän painikkeen kautta ryhmäpuhelun aloittaja voi lisätä samaan puheluun useita 
henkilöitä.  

 
Kannattaa muistaa, että ryhmäpuheluun osallistuvien määrä on rajoitettu puhelintyyppi-
kohtaisesti (alle 10). Puhelu laskutetaan normaalisti soittajan laskuun.  
 
WhatsApp ja Messenger 
 
Myös WhatsAppista löytyy ryhmäpuhelutoiminto, joka on kätevä silloin, kun kaikki tapaamiseen 
osallistuvat henkilöt käyttävät WhatsAppia. Myös tämän ryhmäpuhelun osallistujamäärä on rajoi-
tettu.  
 
Yhteydenpitotapa ja -väline kannattaa valita sen mukaan, mitä välinettä osallistujat ovat 
tottuneet käyttämään jo ennestään. Esimerkiksi myös Skype, Google Hangouts ja Messenger 
voivat soveltua osastosi käyttöön. 
 
Vahvistetaan valmiuttamme ja pidetään yhteyttä uusilla tavoilla.  
 
Mukavia yhteisöllisiä kohtaamisia osastoosi! 
 


