
Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyö 

Uutiskirje 6/2018 

29.11.2018 

 

1 

 

Sisällysluettelo 

JÄRJESTÖN KOTIMAAN ASIAT ......................................................................................................................... 2 

VOK-palveluiden lakkaamisilmoitukset lisääntyneet ............................................................................................................. 2 

Mahdollisia kiristyksiä uusintahakemuksiin ja työnteko-oikeuteen ....................................................................................... 2 

Imatran VOK toimitti asiakkaiden ompelemat lastenvaatteet Kalkkuun ................................................................................ 3 

Länsi-Suomen piiri kokosi palautetta vastaanotto-operaatiosta ............................................................................................ 3 

Henkilötiedustelu aktiivista Suomessa ................................................................................................................................... 4 

Keskustoimisto hakee uutta VOK-liikuntahanketta ensi vuodelle .......................................................................................... 5 

Starttivoimaa-hanke päättyy vuoden 2018 lopussa ............................................................................................................... 5 

ELO -hankkeen loppuseminaari joulukuussa Vantaalla .......................................................................................................... 5 

Tammikuun 2019 järjestöpäivät ja toimialatapaaminen Tampereella.................................................................................... 6 

Vain ihmisiä -yhteiskampanja inhimillisemmän Suomen puolesta ......................................................................................... 6 

Rasisminvastainen viikko ensi vuonna: #elämänlaatu #livskvalitet ........................................................................................ 6 

Uusi Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -koulutusmoduuli valmistunut ........................................................................... 6 

Nostoja piirien monikulttuurisesta toiminnasta: Kaakkois-Suomi ja Savo-Karjala .................................................................. 7 

Mielenterveysseuran hyvinvointiryhmistä voimavaroja vaikeisiin elämäntilanteisiin ............................................................ 8 

Muukalaisviha ja maahanmuuttostrategia aiheena PERCOn kokouksessa ............................................................................. 9 

KANSAINVÄLINEN TILANNE ........................................................................................................................... 10 

Turkin Punaisen puolikuun ylläpitämiä pakolaisleirejä kaikkiaan 14 .................................................................................... 10 

Maahanmuuttajat opettelevat tukemaan vertaisiaan Italiassa ............................................................................................ 10 

VASTAANOTTOYKSIKÖIDEN JA PERHERYHMÄKOTIEN MAJOITUSTILANNE .................................................... 11 

UUTISKIRJEET JA OHJEET............................................................................................................................... 12 

Punaisen Ristin VOT-ohjeet ja materiaalit ............................................................................................................................ 12 



Uutiskirje 6/2018 
29.11.2018 

 

2 

 

 

Järjestön kotimaan asiat  

VOK-palveluiden lakkaamisilmoitukset lisääntyneet  

Poliisin ilmoitukset siitä, että henkilöä ei voida täy-
täntöönpanokelpoisesta päätöksestä huolimatta 
poistaa maasta viranomaiskeinoin, ovat lisäänty-
neet selvästi lokakuussa. Migrin mukaan ilmoituk-
sia oli kesäkuussa 29, heinäkuussa 55, elokuussa 
72, syyskuussa 49 ja lokakuussa 100. Marraskuun 
ensimmäisen viikon tilasto (34) viittaa edelleen 
kasvavaan määrään. 
 
Vastaanottopalvelut lakkaavat 30 päivän kuluttua 
poliisin ilmoituksesta, ellei henkilö hakeudu vapaa-
ehtoisen paluun piiriin. Vapaaehtoinen paluu pal-
veluiden lakkaamisilmoituksen saamisen jälkeen on 
ollut käytännössä vähäistä. Uusia turvapaikkahake-
muksia on palveluiden lakkaamisen tilanteessa sen 

sijaan tehty vuoden 2018 aikana usein. Uuden ha-
kemuksen tekeminen ei kuitenkaan ole mahdol-
lista ennen kuin vireillä oleva turvapaikka-asia on 
ratkaistu. 
 
VOK-palveluiden päättyessä vastuu perustuslain 
turvaaman välttämättömän toimeentulon ja huo-
lenpidon järjestämisestä, joihin jokaisella on oi-
keus, kuuluu kunnalle. Vastaanottokeskusten tulee 
varmistaa, että jokaisella VOKista poistuvalla on 
majoituspaikka tiedossa ja että perheille on ole-
massa asianmukaiset asumisjärjestelyt. Piirien teh-
tävä on ohjata ja avustaa paperittomia viranomais-
palveluiden saamisessa ja tukea heidän toiminta-
kykyään. 

 

Mahdollisia kiristyksiä uusintahakemuksiin ja työnteko-oikeuteen  

Suomen Punainen Risti on antanut 23. lokakuuta 
sisäministeriölle lausunnon ulkomaalaislain muu-
tosesitysluonnoksesta. 
 
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muu-
tosta turvapaikanhakijan työnteko-oikeuden alka-
miseen uusintahakemuksen tekemisen jälkeen. 
Muutoksen mukaan oikeus tehdä töitä alkaisi kol-
men kuukauden kuluttua uusintahakemuksesta, 
mikäli turvapaikanhakijalla on matkustusasiakirja ja 
kuuden kuukauden kuluttua hakemuksesta, mikäli 
matkustusasiakirjaa ei ole. Tällä hetkellä turvapai-
kanhakijalla on ollut oikeus työntekoon heti uusin-
tahakemuksen jättämisen jälkeen. 
 
Esitysluonnoksessa ehdotetaan lisäksi kiristyksiä 
uusintahakemuksen käsittelyedellytyksiin sekä sii-
hen, milloin turvapaikanhakija saadaan käännyttää 
uusintahakemuksen tekemisestä huolimatta. Esi-
tyksessä ehdotetaan säädettäväksi myös matkus-

tusasiakirjan haltuunotosta sekä turvapaikanhaku-
hetken alaikäisyyden merkityksestä perheenyhdis-
tämistilanteessa, jossa perheenkokoaja on saanut 
turvapaikan. Jos perheenkokoaja on näissä tilan-
teissa täyttänyt 18 vuotta menettelyn aikana, kat-
sotaan hänen huoltajansa perheenyhdistämistilan-
teessa edelleen hänen perheenjäsenekseen täysi-
ikäistymisestä huolimatta. 
 
Hallituksen esitysluonnoksen yhtenä päätavoit-
teena on puuttua uusintahakemusten määriin. 
Suomen Punainen Risti painottaa lausunnossaan, 
että esitettyjen puuttumiskeinojen sijaan tulisi 
puuttua menettelyihin, tilanteisiin ja lainsäädän-
nön muutoksiin, joiden seurauksena uusintahake-
muksia tehdään. SPR painottaa myös turvapaikan-
hakijoiden työllistymisen positiivia vaikutuksia ha-
kijoille itselleen, mutta myös yhteiskunnallisesti, 
eikä pidä työnteko-oikeuden kiristämistä uusinta-
hakemuksen yhteydessä perusteltuna. 
Lue koko lausunto. 

https://www.punainenristi.fi/materiaali/lausuntoja-2018
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Imatran VOK toimitti asiakkaiden ompelemat lastenvaatteet Kalkkuun

Ryhmä Imatran VOKin turvapaikanhakijoita ja työn-
tekijöitä vieraili marraskuussa Punaisen Ristin lo-
gistiikkakeskuksessa Kalkussa. He toimittivat kaik-
kiaan 500 kappaletta turvapaikanhakijoiden ompe-
lemia lastenvaatteita logistiikkakeskukseen, josta 
vaatteet lähtevät vielä ennen vuoden vaihdetta 
Kirgisiaan.  
 
”Oli todella onnistunut reissu. Vierailu Kalkussa 
konkretisoi avun määrää, jonka Punainen Risti lä-
hettää eri puolille maailmaa”, kertoi Imatran VOKin 
sosiaaliohjaaja Kirsi Inkinen. 
 

 

”Ompelijat olivat tyytyväisiä, kun saivat hyvää pa-
lautetta siististä työn jäljestä. Heille oli myös tär-
keä tieto, että vaatteet lähtevät pian apua tarvit-
seville,” jatkoi Kirsi.  
 
Kirgisian Punainen Puolikuu jakaa vaatteet 
 
Suomen Punainen Risti lahjoittaa säännöllisesti 
vaatteita ja kenkiä Kirgisian Punaiselle Puolikuulle, 
joka jakaa ne apua tarvitseville ihmisille eri puolilla 
Kirgisiaa. Yleensä lahjoitetaan käytettyjä vaatteita, 
mutta nyt apua tarvitsevat 1-6 -vuotiaat lapset 
saavat upouusia housuja, puseroita ja myssyjä.  
 
Kirgisian Punainen Puolikuu valitsee avunsaajiksi 
pienituloisia ja monilapsisia perheitä, yksinhuolta-
japerheitä, työttömiä, vammaisia ja muita avun 
tarpeessa olevia ihmisiä. Vaatteita jaetaan myös 
lastenkodeissa. 
 
Kirgisia on vuoristoinen Keski-Aasian maa, jossa 
talvet ovat kylmiä ja kesät kuumia. Vuoristoalueilla 
sattuu usein luonnononnettomuuksia, kuten tul-
via, mutavyöryjä ja maanjäristyksiä. 
 
Imatran Vokissa asuu useita turvapaikanhakijoita, 
jotka ovat ammattiräätäleitä tai vaattureita.  
VOKissa tapahtuvan ompelutoiminnan ideana oli 
alusta alkaen lähettää vaatteet kriisialueille. Käsi-
työ jatkuu edelleen.  

Ompelijat järjestelevät Imatran VOKin lahjoittamia vaat-
teita Kalkussa. Kuva: Tanja Lumme-Lahti 

 

Länsi-Suomen piiri kokosi palautetta vastaanotto-operaatiosta  

Lähes parikymmentä Punaisen Ristin työntekijää 
kokoontui marraskuun alussa päiväksi Seinäjoelle 
antamaan palautetta vuosien 2015-16 vastaan-
otto-operaatiosta.  
 
Tarkoituksena oli kerätä kokemuksia poikkeukselli-
sesta laajamittaisen maahantulon operaatiosta ja 
miettiä mitä siitä voisi oppia tulevaisuutta ajatel-
len. Teemoina olivat talous, HR, toimitilat sekä IT 
ja tietohallinto, hätämajoitusten perustaminen, 

viestintä ja yleisötilaisuudet, vapaaehtoiset, johta-
minen, järjestön sisäinen yhteistyö ja viranomai-
syhteistyö. 
 
Länsi-Suomeen perustettiin piirin kautta aikojen 
ensimmäinen vastaanottokeskus syksyllä 2015. 
Kaikkiaan piiri palkkasi operaatioon reilut 300 
uutta työntekijää.  
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”Oli todella tarpeellista ja opettavaista koota yh-
teen palautetta. Uskon, että näin voidaan paran-
taa piirin kokonaisvalmiutta”, kertoo Länsi-Suo-
men piirin apulaisjohtaja Tero Hintsa. 

 
Länsi-Suomen piirin palautetilaisuus Seinäjoella.  
Kuva: Noora Kero 

 

Henkilötiedustelu aktiivista Suomessa

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) 
2018 tekemä kysely paljastaa, että henkilötiedus-
telu ja Trace the Face- julistekampanja ovat levin-
neet hyvin vastaanottokeskuksiin ja sosiaalityönte-
kijöille Suomessa. 
 

 
Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) tarjoaa 
puhelinpalveluita Dadaabin pakolaisleirillä osana per-
heyhteyksien palauttamisohjelmaa. Kuva: ICRC  

Eurooppaan suuntautuneen muuttoliikkeen osalta 
Suomessa avattiin eurooppalaisista kansallisista 
yhdistyksistä kymmenenneksi eniten henkilö-
tiedusteluja. Eniten tiedusteluja avattiin Saksassa 
ja Ruotsissa. Tiedusteluissa etsittiin yhteensä yli 
10 000 kadonnutta henkilöä. Etsityistä 34 pro-
senttia oli alaikäisiä. Lähtömaita oli yli kaksikym-
mentä, joista suurimmat olivat Afganistan, Soma-
lia, Irak ja Syyria. 
 
Kaikista vuonna 2017 avatuista Eurooppaan suun-
tautuneista henkilötiedusteluista päättyi positiivi-
sesti noin viidennes (21%). Valokuvaetsinnän 
kautta (www.tracetheface.org) on löytynyt 128 
henkilöä lokakuuhun 2018 mennessä. Valokuvaet-
sinnän avulla löydettyjen henkilöiden määrä on 
kasvanut tasaisesti joka vuosi. Tästä syystä valo-
kuvaetsintää kannattaa suositella kaikille asiak-
kaille, joilla on kadonneita omaisia.  
 
Lisätietoja: aki.vaila@punainenristi.fi 

 

  

http://www.tracetheface.org/
mailto:aki.vaila@punainenristi.fi
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Keskustoimisto hakee uutta VOK-liikuntahanketta ensi vuodelle 

Vastaanottokeskusten liikuntahanke on tämän 
vuoden avustusten osalta loppusuoralla! Mukana 
olevat yksiköt, huolehdittehan, että loppuraportti-
pohja on kaivettu esiin ja tekstin kirjoitus alkanut: 
hankkeen kustannukset tulee kirjata 31.12.2018 
mennessä. Loppuraportoinnin deadline on 
31.1.2019. 
 
Keskustoimisto hakee keskitetysti uutta vastanot-
tokeskusten liikuntahanketta ensi vuodelle 2019. 
Mukana on 18 yksikköä yhdeksästä piiristä. Hake-
mus lähtee marraskuun loppuun mennessä ja pää-
töksiä odotetaan helmikuussa 2019.  
 
Lisätietoja: maria.pikkarainen@punainenristi.fi 

 

Starttivoimaa-hanke päättyy vuoden 2018 lopussa 

Kolmivuotisessa hankkeessa on kehitetty ja tes-
tattu ensivaiheen kotoutumisen malleja vahvalla 
verkostoyhteistyöllä vapaaehtoisten, järjestöjen, 
kuntien ja viranomaisten kanssa.  
 
Keskeistä on ollut yhteistyön vahvistaminen ko-
toutumiskysymyksissä paikallisten toimijoiden kes-
ken. Kiitos kaikille yhteistyöstä! Hanketta on to-
teutettu Savo-Karjalan, Hämeen, Kakkois-Suomen, 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen piireissä ja sitä 
on koordinoinut keskustoimisto. 
 
Hankkeessa testatuista malleista on koottu Kotou-
tumisen tukena -esite, joka on Rednetissä SPR 
Monikulttuurinen ryhmässä.  
 
Lisätietoja: anna.tenho@punainenristi.fi 

 

ELO -hankkeen loppuseminaari joulukuussa Vantaalla 

ELO – elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hankkeen 
loppuseminaari on avoin kaikille Aistien menetel-
mästä kiinnostuneille, uusista kielen opetuksen 
mahdollisuuksista innostuneille sekä kaikille hank-
keeseen osallistuneille yhteistyökumppaneille.  
 
Loppuseminaari järjestetään Vantaalla Laurea Tik-
kurilassa 11. joulukuuta 2018. Lisätietoa seminaa-
rista tästä ja ilmoittautumiset tästä.  
 

ELO-hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun, Es-
poon kaupunginkirjaston ja Suomen Punaisen Ris-
tin yhteinen hanke. Sen tavoitteena on edistää 
osallisuutta ja vuorovaikutusta maahanmuuttajien 
ja kantaväestön välillä. Hankkeessa kehitetään 
kansalaislähtöisiä toimintamalleja kotoutumisen 
tukemiseen elämyksellinen Aistien-tilan avulla. Yh-
dessä rakennettu tila toimii positiivisena kohtaa-
misen paikkana. Tilan maisemat, esineet ja ääni-
maailma tukevat yhdessä oppimista.

file:///C:/Users/valimli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QCQDWHCM/Monikulttuurinen%20ryhmässä
https://www.facebook.com/events/481604892335712/
https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/16059/lomake.html
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Tammikuun 2019 järjestöpäivät ja toimialatapaaminen Tampereella 

Tavataan hotelli Ilveksessä Tampereella 29.-
31.1.2019! Kutsu ja ohjelma kokonaisuudessaan 
on tulossa Punaisen Ristin intraan lähipäivinä.  
 
Tiistaina 29. tammikuuta on järjestöpäivien tapaan 
yhteistä ohjelmaa kaikille.  
 
Keskiviikkona aamupäivällä vastaanottotoiminnan 
ja kotoutumisen tuen työntekijät kokoontuvat yh-
teen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveydenhuollon 
kollegoiden kanssa pohtimaan, miten varmis-
tamme kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet 

osallistua vapaaehtoistoimintaan. Iltapäivällä pi-
dämme oman toimialamme tapaamisen.  
 
Torstaina 31. päivä ohjelmassa on linjaustyösken-
telyä: useita SPR:n linjauksia uusitaan Vaasan 
yleiskokouksessa vuonna 2020 tai sen yhteydessä, 
mukana myös maahanmuutto- ja pakolaistyön lin-
jaus. Linjauspajaan toivotaan kaikki kiinnostuneet 
kollegat piireistä, vastaanottoyksiköistä, laitoksista 
ja keskustoimistosta! Torstaina lisäksi VOKeille 
suunnattua ohjelmaa, joka tarkentuu myöhemmin.  

 

Vain ihmisiä -yhteiskampanja inhimillisemmän Suomen puolesta 

Suomen Punainen Risti, Amnesty ja Kirkon Ulko-
maanapu kampanjoivat ensi vuonna yhdessä inhi-
millisemmän Suomen puolesta. Vain ihmisiä on kai-
kille avoin kampanja, joka kutsuu ja kannustaa eri 
taustoista tulevia ihmisiä kohtaamaan toisiaan 

kunnioittavasti, tasavertaisina ja arvokkaina yksi-
löinä. Kampanjan alku ajoittuu eduskuntavaalien 
alle keväälle 2019. Lisää tietoa kampanjasta tu-
lossa alkuvuonna.  

 

Rasisminvastainen viikko ensi vuonna: #elämänlaatu #livskvalitet 

Rasisminvastaisen viikon (18.-24.3.2019) kam-
panja kohdistuu ensi vuonna yksilöiden lisäksi eri-
tyisesti yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, 
kuntiin ja päättäjiin. Kampanjassa halutaan nostaa 
esille myös etnisten vähemmistöryhmien välinen 
rasismi. Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet pa-
rantavat kaikkien elämän laatua.   
 
Miten? Vaikuttamalla! Näyttämällä mallia muille, 
kuinka toimitaan syrjimättömästi. Haastamalla yk-
sittäisiä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, kouluja, 

oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseuroja 
mukaan kaikkien yhteiseen rasisminvastaiseen 
kampanjaan.   
 
Miksi? Haluamme vaikuttaa siihen, että kaikilla on 
tasa-arvoiset mahdollisuudet olla osana suoma-
laista yhteiskuntaa niin yksilönä kuin erilaisten yh-
teisöjen (esim. järjestöt, yhdistykset, urheiluseu-
rat, hengelliset yhteisöt, oppilaitokset, työpaikat) 
jäsenenä ja toimijana. Yhdenvertaisuus tarkoittaa 
sitä, että kohtelemme kaikkia samanarvoisesti!  

 

Uusi Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -koulutusmoduuli valmistunut 

Kaikille vapaaehtoisille tarkoitetussa Moninaisuus 
vapaaehtoistoiminnassa – koulutuksessa käsitel-
lään yhdenvertaisuutta, normeja, vuorovaikutusti-
lanteita sekä saavutettavuutta.  

Kahden tunnin koulutuksen tavoitteena on saada 
eväitä tutkia ennakkoluuloja ja normeja kriittisesti 
sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja 
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vuorovaikutuksessa. Lisäksi koulutuksessa saa tie-
toa yhdenvertaisuudesta ja sen tärkeydestä Punai-
sen Ristin toiminnassa, sekä ideoita siitä, miten 
vapaaehtoistoiminta voidaan tehdä saavutetta-
vaksi.  
 
Punaisen Ristin ensimmäiset vapaaehtoiskoulutta-
jat saivat välineet moduulin vetämiseen kouluttaja-
koulutuksen sisältöosan aikana Helsingissä mar-
raskuussa. He pääsivät samalla pilotoimaan koulu-
tuksesta myönnettävää osaamismerkkiä. Seuraa-
van kerran pätevyyden moduulin vetämiseen voi 

saada kouluttajapäivillä Tampereella 19.-20. tam-
mikuuta 2019.  

 

Nostoja piirien monikulttuurisesta toiminnasta: Kaakkois-Suomi ja Savo-Kar-
jala 

Kaakkois-Suomen piirissä otettiin tänä syksynä uu-
delleen käyttöön monikulttuurisuus- ja pakolais-
työn kouluvierailut, joita mallinnettiin keväällä 
2015. Piiri perehdytti Kouvolassa neljä suomen 
kieltä opettelevaa maahanmuuttajataustaista har-
joittelijaa, joiden kanssa se teki yhdessä Punaisen 
Ristin toimintaa sekä monikulttuurisuus- ja pako-
laistyötä koskevan esityksen kouluille.  
 

 

Brasiliasta, Sudanista ja Venäjältä kotoisin olevat 
nuoret kävivät neljässä viikossa esiintymässä 26 
koululuokalle, seitsemässä eri koulussa. Kaikkiaan 
he tavoittivat yli 470 oppilasta 5.-9. luokilla, joiden 
opetussuunnitelmaan kuuluu rasisminvastainen 
toiminta.  
 
Punaista Ristiä esittelevät nuoret eivät olleet kos-
kaan aikaisemmin esiintyneet yleisön edessä suo-
men kielellä! Kouluvierailujen lisäksi harjoittelijat 
osallistuivat NälkäPäivä – keräykseen. 
 
Kouluista saatujen palautteiden mukaan koululai-
set tykkäsivät vierailijoista, pitivät aihetta erittäin 
tärkeänä ja kohtaamista maahanmuuttajien kanssa 
ainutlaatuisena.  
 
Myös harjoittelijat itse ja heidän opettajansa olivat 
erittäin tyytyväisiä harjoittelun sisältöön ja suo-
men kielen taidon kehittämiseen.  
 
Lisätietoja:  anna.buzaeva@redcross.fi 

Punaisen Ristin vierailu Kouvolan Kaunisnurmen kou-
lussa. Kuva: Anna Buzaeva 
 

  

mailto:anna.buzaeva@redcross.fi
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Vapaaehtoiset opettelivat sanomaan EI 
 
Kaikkiaan 12:n Kaakkois-Suomen piirin osaston va-
paaehtoiset osallistuivat syksyllä voimavarailtoihin 
Kotkassa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Illat jär-
jestettiin yhteistyössä Maahanmuuttajaohjelman, 
Starttivoimaa – hankkeen ja TEM:n kotouttamis-
tuen kanssa. Mukana oli piirin alueella toimivia pa-
kolaisten ja turvapaikanhakijoiden ystäviä, Arjen 
apu -vapaaehtoisia ja läksykerhonvetäjiä.  
 
Illan aikana paneuduttiin vapaaehtoisten jaksami-
seen ja hyvinvointiin, keskusteltiin myötätuntouu-
pumuksen riskitekijöistä, ennaltaehkäisemis- ja pa-
lautumiskeinoista hauskojen harjoitusten avulla ja 
tavattiin muita vapaaehtoisia naapuriosastoista. 
Ilta huipentui teatteriesitykseen. 
 
Vapaaehtoiset veivät mukanaan tärkeän opin: on 
lupa sanoa ”EI”. Tärkeä viesti tunnollisille vapaaeh-
toisille: ei tarvitse aina tehdä kaikkea, pitää huo-
lehtia itsestään ja jokaisella on oikeus antaa aikaa 
myös itselleen. 
 
Lisätietoja:  anna.buzaeva@redcross.fi,  riina.aho-
nen@redcross.fi 
 
 
Monikulttuurisuustoiminnan vapaaehtoiset osana 
Punaisen Ristin valmiutta  
 
Savo-Karjalan piirissä monikulttuurisuustoiminta 
on ”syvien vesien äärellä”. Vuoden 2018 alusta 
toiminut vapaaehtoisista koostuva monikulttuuri-
suustoiminnan kehittämistyöryhmä on nostanut 

esiin tarpeen, että monikulttuurisuuden parissa 
toimivien vapaaehtoisten roolia järjestön koko-
naisvalmiudessa pitäisi sanoittaa paremmin.  
Kotoutumisen tukeen liittyvä toiminta Punaisella 
Ristillä on monipuolista. Vapaaehtoiset järjestävät 
mm. suomen kielen kerhoja, erilaisia teemaker-
hoja, kansainvälisiä klubeja, arjen apua jne. Mutta 
mitä toiminta monikulttuurisuusnäkökulmasta tar-
koittaa, jos valmiutta pitää nostaa ja onko se eri-
laisista erilaisissa tilanteissa? Miten saamme val-
miusosaamista monikulttuurisuustoiminnassa mu-
kana oleville vapaaehtoisille? Toisesta näkökul-
masta taas: miten saamme maahan muuttaneet 
vapaaehtoisiksi esimerkiksi ensiapu-, ensihuolto- 
ja henkisen tuen ryhmiin?  
 
Eri taustoista ja kulttuureista tulevat vapaaehtoi-
set lisäävät ryhmien osaamista uudelle tasolle mm. 
kulttuurituntemusta ja kielitaitoa vaativissa tehtä-
vissä. Onko maahan muuttaneen polku vapaaeh-
toiseksi jotenkin erilainen kuin Suomessa koko 
ikänsä asuneen henkilön? Mitä me voimme tehdä, 
että Suomeen muuttaneiden olisi helpompi lähteä 
Punaisen Ristin toimintaan mukaan – ei pelkästään 
toiminnan kohteina vaan aktiivisina toimijoina. 
Tervetuloa vuosi 2019. Näistä pohdinnoista on 
hyvä lähteä eteenpäin!  
 
Lisätietoja: piia.jounila@punainenristi.fi 
 
Seuraavassa Uutiskirjeessä nostoja Länsi-Suo-
mesta ja Österbottenista. 
  

 

Mielenterveysseuran hyvinvointiryhmistä voimavaroja vaikeisiin elämäntilan-
teisiin 

Maahanmuuttajilla on mahdollisuus osallistua pai-
kallisten mielenterveysseurojen hyvinvointiryhmiin 
useilla eri paikkakunnilla. Hyvinvointiryhmiä järjes-
tetään Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tuella. Toi-
minta on osa tammikuussa 2018 alkanutta Mielen 
hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa 

Suomessa –hanketta (MIOS). Mukana olevat paik-
kakunnat ovat Forssa, Helsinki, Kemi, Kotka, Kou-
vola, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Rauma, Savon-
linna, Tampere, Vaasa ja Vantaa sekä mahdollisesti 
Turku ja Kuusamo.  
 

mailto:anna.buzaeva@redcross.fi
mailto:riina.ahonen@redcross.fi
mailto:riina.ahonen@redcross.fi
mailto:piia.jounila@punainenristi.fi
https://www.mielenterveysseura.fi/node/3209
https://www.mielenterveysseura.fi/node/3209
https://www.mielenterveysseura.fi/node/3209
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MIOS:n järjestämissä "Tee, tunne, oivalla", eli 
TOIVO-ryhmissä tarjotaan vertaiskokemuksia, tie-
toisuutta mielenterveydestä, omaan alueeseen tu-
tustumista ja mielekästä toimintaa. Ryhmät tuovat 
esiin mahdollisuuksia, toivoa sekä uskoa itseen ja 
tulevaisuuteen. TOIVO-ryhmissä etsitään yhdessä 
voimavaroja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Onnistu-
essaan ryhmät tuovat ihmisten elämään tietyn-
laista väljyyttä, mikä mahdollistaa tulevaisuuteen 
suuntautumisen ja oman toimijuuden vahvistumi-
sen. Ryhmissä hyödynnetään monimuotoisia tari-
nallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä sekä luontolii-
kuntaa.  
 
Ryhmämallin lisäksi maahanmuuttajien käyttöön 
on kehitetty digitaalinen mielen hyvinvoinnin oma-
apusovellus, joka pohjautuu Mielenterveyden En-
siapu® -koulutuksiin. MIOS on siltä osin uraauur-
tava, ettei Mielenterveyden Ensiapu® -sisältöjä ole 

aikaisemmin käytetty sovellusten taustalla. Oma-
apuohjelma mahdollistaa oman mielen hyvinvoin-
nin pohtimisen ilman ympäristön painetta. Samalla 
se tukee kotoutumisprosessissa nousevien mielen-
terveyden haasteiden käsittelyä ja auttaa maahan-
muuttajataustaisia henkilöitä ymmärtämään omia 
tunteisiin, vaikeisiin elämäntilanteisiin ja yleiseen 
mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä sekä vähen-
tämään mielenterveyskysymyksiin liittyvää stig-
maa.  
 
Jos omalla alueellasi on mahdollisuus yhteistyöhön 
MIOS-toiminnan kanssa, ota yhteyttä! Projektipääl-
likkö Johannes Parkkonen, 0400 402 130, johan-
nes.parkkonen@mielenterveysseura.fi 
 
Seuraa toiminnan etenemistä: www.mielenter-
veysseura.fi/mios 

 

Muukalaisviha ja maahanmuuttostrategia aiheena PERCOn kokouksessa 

PERCO-verkoston (Platform for European Red 
Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers 
and Migrants) syystapaaminen pidettiin loka-
kuussa Gaziantepissa, Turkissa. Tapaamista isän-
nöi Turkin Punainen Puolikuu.  
 
Tapaamisessa oli mukana kolmisenkymmentä osal-
listujaa kahdestakymmenestä eri Euroopan kansal-
lisesta yhdistyksestä. Tapaamisen aiheena olivat 

mm. muukalaisviha ja maahanmuuttostrategian 
luominen.  
 
Tapaamisen yhteydessä tehtiin kenttävierailu Syy-
rian rajalla olevaan Kilisin kaupunkiin, jonka asu-
kasmäärä on tuplaantunut Syyriasta tulleiden pa-
kolaisten vuoksi. Lue aiheesta lisää Uutiskirjeen 
kohdasta ’kansainvälinen tilanne’. 
 
Lisätietoja: maria.pikkarainen@punainenristi.fi 

  

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehittämistoiminta/mielenterveysosaaminen/mielenterveyden-ensiapu
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehittämistoiminta/mielenterveysosaaminen/mielenterveyden-ensiapu
mailto:johannes.parkkonen@mielenterveysseura.fi
mailto:johannes.parkkonen@mielenterveysseura.fi
http://www.mielenterveysseura.fi/mios
http://www.mielenterveysseura.fi/mios
mailto:maria.pikkarainen@punainenristi.fi


Uutiskirje 6/2018 
29.11.2018 

 

10 

 

Kansainvälinen tilanne 

Turkin Punaisen puolikuun ylläpitämiä pakolaisleirejä kaikkiaan 14 

Maailman maista Turkissa on lukumäärällisesti eni-
ten pakolaisia, kaikkiaan 3,6 miljoonaa. Heistä 
suurin osa on syyrialaisia.  
 

 
Kilisin pakolaisleiri Turkissa, Syyrian rajan tuntumassa. 
Konttileirillä asuu noin 12 000 ihmistä. Kuva: Maria Pik-
karainen 

Syyrian rajalla olevan Kilisin kaupungin asukas-
määrä on tuplaantunut Syyriasta tulleiden pako-
laisten vuoksi. Kaupungissa asui aiemmin noin 100 
000 ihmistä, nykyinen asukasmäärä on reilusti yli 
200 000. Kilisissä on Turkin Punaisen Puolikuun yl-
läpitämä pakolaisleiri, jossa asuu noin 12 000 ih-
mistä. Leirillä on mm. kouluja, lapsi- ja nuorisoys-
tävällisiä tiloja sekä opinto- ja työtoiminnan kes-
kus. 
 
Turkin Punainen Puolikuu ylläpitää Turkissa yh-
teensä 14:ää pakolaisleiriä, joista kolme on teltta-
leirejä (18 144 telttaa) ja 11 konttileiriä (30 363 
konttia). Yhteensä leireillä asuu 180 766 asukasta. 
Turkin Punainen Puolikuu on lisäksi perustanut 
Syyriaan kuusi telttaleiriä. 

 

Maahanmuuttajat opettelevat tukemaan vertaisiaan Italiassa 

Italiassa turvapaikanhakijat ja pakolaiset osallistu-
vat ohjelmaan, joka opettaa heitä jakamaan tietoa 
ja kokemuksia elämästä Italiassa uusille maahantu-
lijoille. Osallistujat opiskelevat pakolaisten oikeu-
delliseen asemaan, oikeuksiin ja vastuisiin liittyviä 
asioita sekä sitä, miten löytää palveluita eri puolilla 
Italiaa.  
 
”Opimme tuntemaan maan ja se auttaa meidät ko-
toutumaan nopeammin italialaiseen yhteiskun-
taan. Pystymme ohjaamaan uusia tulijoita vastaan-
ottoyksiköissä. Tämä kaikki antaa meille voimia ja 
toivoa”, kertoo kamerunilainen Patrick.  
 
“Kun tulin Italiaan puoli vuotta sitten, olin aivan 
hukassa. Nyt tuntuu, että olen kotoutumassa ja 
olen tyytyväinen, kun voin jakaa kokemuksiani tuli-
joiden kanssa. Haluan opettaa heille monia asi-
oita”, sanoo nigerialainen Carrige. 

 
Kuva: IFRC 
 
Yli 300 pakolaista ja turvapaikanhakijaa osallistuu 
ohjelmaan, jota pyöritetään Italian Punaisen Ristin 
vastaanottokeskuksissa Leccessä, Friulissa ja Alto 
Adigessa. AVAIL-ohjelma (Amplifying the Voices of 
Asylum seekers and refugees for Integration and 
Life skills) on osa EU:n sekä Punaisen Ristin ja Pu-
naisen Puolikuun kansainvälisen liiton tukemaa 
hanketta.  
 
Lue lisää hankkeesta täältä

https://media.ifrc.org/ifrc/2018/11/16/refugees-italy-learn-support-peers-social-integration/
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Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 

 

  MARRASKUU 2018  (23.11.2018) 

  Asukkaita Yksiköitä* 

Punaisen Ristin VOKit 3 233 21 

Alaikäisyksiköt 
 

12 2 
 

Yhteensä  3 245   
(muutos -162) 

23 

*) Yksiköiden laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti 

Punainen Risti ylläpitää 21 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä. Yhteensä Suomessa on 42 vastaanottoyk-

sikköä, joissa on kirjoilla 6 704 asukasta. Yksityismajoituksessa on 3 841 turvapaikanhakijaa.  

Alaikäisyksiköitä on toiminnassa 6, ja niissä on 41 lasta/nuorta. Näistä 2 on Punaisen Ristin yksiköitä. Vastaanotto-

järjestelmässä on yhteensä 10 844 henkilöä (Migri 19.11.2018).  

Lisäksi Punainen Risti ylläpitää perheryhmäkoteja Hämeenkyrön hybridin lisäksi Inkoossa (31.12.2018 saakka) ja 

Lohjalla, jossa asuu 15 lasta/nuorta ja jälkihuollon piirissä on 15 nuorta. 

 

Punaisen Ristin vastaanottoyksiköt ja perheryhmäkodit 

Helsingin ja Uudenmaan piiri: 
• Hangon VOK 
• Helsingin VOK, Auramo 
• Inkoon perheryhmäkoti (suljetaan 31.12.) 
• Lohjan perheryhmäkoti 

Lapin piiri: 
• Kemin VOK 
• Rovaniemen VOK 
 

Savo-Karjalan piiri: 
• Kontiolahden VOK, Paihola 
 

 
Hämeen piiri: 
• Lahden VOK 
• Lahden VOK TETU 
• Lammin VOK 
• Mänttä-Vilppulan VOK 
• Hämeenkyrön hybridi (ryhmäkoti, tukiasunnot, 

perheryhmäkoti)  
• Tampereen yksityismajoitusyksikkö 

 
Länsi-Suomen piiri: 
• Kauhavan VOK 
• Salmirannan VOK, Jyväskylä 
 
 
Oulun piiri: 
• Ruukin VOK 
 

 
Varsinais-Suomen piiri: 
• Turun VOK, Pansio 
• Turun VOK, Halikko 
• Turun VOK, Punkalaidun 
• Turun VOK, Valmetinkadun 

ryhmäkoti 

 
Kaakkois-Suomen piiri: 
• Imatran VOK 
• Mikkelin VOK 
 

Satakunnan piiri: 
• Porin VOK 
• Rauman VOK 

 

Österbottenin piiri: 
• Kristiinankaupungin VOK 
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Uutiskirjeet ja ohjeet  

 

Punaisen Ristin maahanmuutto- ja pakolaistyön uutiskirjeet ovat Punaisen Ristin henkilöstön luettavissa Sha-
repointissa (Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyö) sekä vanhat vastaanottotoiminnan ajankohtais-
tiedotteet ja tilanneraportit VOT-ohjeissa ja materiaaleissa kohdassa viestintä.  

 
 

Punaisen Ristin VOT-ohjeet ja materiaalit  

www.spr.fi/votohjeet  

Vastaanottotoiminnan valtakunnalliset ohjeet ja materiaalit on tarkoitettu Punaisen Ristin henkilöstön sisäi-
seen käyttöön. Office 365 -palvelimelle (One Drive) kirjaudutaan käytössä olevilla punainenristi.fi, redcross.fi 
tai vokki.fi -tunnuksilla.  

 

Uutiskirjeen toimitus:  
Noora Kero, Paula Uski, Liisa Välimäki  
 
 
Palaute ja juttuideat:  
noora.kero@redcross.fi 
 
 
Uutiskirjeen jakelu:  
SPR hallitus, SPR valtuusto, SPR johto, SPR keskustoimiston henkilöstö, SPR piirien henkilöstö,  
vastaanottoyksiköiden henkilöstö, Kontti-johto, vapaaehtoiset (Rednet). 

https://finnishredcross-my.sharepoint.com/personal/hanna-leena_tikkanen_redcross_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=jdlWXRvvDkjADcYxi24UlI6r40FxctwzcEyq5mtxccQ%3d&folderid=2_0c8cfc0f980474d5697cac9aa44db05b4&rev=1
http://www.spr.fi/votohjeet
mailto:noora.kero@redcross.fi

