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Järjestön kotimaan asiat  

Vietnamilaiset toivotettiin tervetulleiksi Tampereelle 30 vuotta sitten

Tampereen kaupungin päätös vastaanottaa pako-
laisia aiheutti kiivasta keskustelua kolmekymmentä 
vuotta sitten. Niin järjestöjen sisällä kuin kaupunki-
laisten keskuudessa. 
 
”Ihmisillä oli osittain samoja pelkoja kuin nyt: suo-
malaisilta viedään identiteetti, työt ja naiset. Pe-
lättiin erilaisia ihmisiä.” Näin muisteli Punaisen Ris-
tin maahanmuuttajaohjelman päällikkö Johanna 
Matikainen Tampereen pakolaistyön 30-vuotisjuh-
lan aikaan marraskuun lopulla. 
 

 
Johanna Matikainen. Kuva: Noora Kero 

 
Matikainen oli vuonna 1989 Punaisen Ristin pako-
laisavustaja. Hän oli vastaanottamassa ja autta-
massa vietnamilaisia, Tampereen ensimmäisiä pa-
kolaisia. Pääkaupunkiseudulle heitä oli tullut jo 
kymmenen vuotta aiemmin. 
 
”Vietnamilaisiin suhtauduttiin alusta saakka voitto-
puolisesti hyvin. Heillä oli jo pakolaisasema. Leh-
dissä oli juttuja suomalaisten ystävällisyydestä ja 
siitä kuin hyvin hervantalaiset ottivat pakolaiset 
vastaan.” 
 
Tamperelaiset lahjoittivat valtavan määrän vaat-
teita ja huonekaluja.  

Punainen Risti kalusti tulijoille täysin valmiit kodit, 
joissa oli suomalaiseen tapaan sohva ja sohva-
pöytä, kirjahylly, räsymatot, vauvalle pinnasänky.  
 
Maahanmuuttotyön haasteet 
”Veimme pakolaiset koteihinsa Hervantaan. Ihmet-
telimme, kun seuraavana aamuna he eivät olleet 
purkaneet matkatavaroita. He eivät ymmärtäneet, 
että se oli heidän kotinsa.” 
 
Vauvan pinnasänky oli käyttämätön. Sen sijaan no-
jatuoleihin oli viritetty pyyhkeitä, joista oli tehty 
vauvalle riippukeinu. Räsymatot oli heitetty nurk-
kaan.  
 
”Olimme olettaneet, että mikä on meille kotoista, 
on myös heille,” Matikainen kertoo.   
Sittemmin koteja ei enää laitettu valmiiksi, vaan 
tulijat saivat mennä varastosta valitsemaan mitä 
haluaisivat. Tai ostaa itse huonekaluja esimerkiksi 
kierrätyskeskuksesta kaupungin muuttoavustuk-
sella. 
 
Muutenkin maahanmuuttotyössä oli alussa hake-
mista. Oli esimerkiksi vaikea löytää tulkkeja.  
 
”Ensimmäisessä infotilaisuudessa meillä oli vietna-
min kielen tulkki ja kun hän alkoi puhua, kävi ilmi, 
että vietnamilaispakolaiset olivatkin kiinankielisiä! 
Emme olleet varautuneet siihen.” 
 
Maahanmuuttajat kaipaavat ystäviä   
Punainen Risti ja Tampereen kaupunki tekivät tii-
vistä yhteistyötä pakolaisten kotoutumisen tuke-
misessa. Punainen Risti halusi tavalliset ihmiset 
mukaan auttamaan ja järjesti ensimmäisen ystävä-
kurssin ennen kiintiöpakolaisten tuloa: osallistujia 
oli 50!   
 
Vapaaehtoisista tuli maahanmuuttajien tuki kerto-
maan suomalaisesta arjesta ja tuomaan koske-
tusta suomalaiseen elämään.  
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Punaisen Ristin ystävien roolia korostaa se, että 
luontevaa kanssakäymistä tavallisten suomalaisten 
ja maahanmuuttajien välillä oli silloin ja on edelleen 
vähän.  
 
”Moni maahanmuuttaja kertoo, että ensimmäinen 
suomalainen ystävä on löytynyt vasta monen 
maassaolovuoden jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että 
ystäväkursseja ja virka-ajan ulkopuolista toimintaa 
tarvitaan yhä,” Johanna Matikainen sanoo. 
 
Pakolaisjuhlia järjestämään 
Matikaisen mielestä Punaisen Ristin rooli on luoda 
kontakteja ja järjestää tilaisuuksia suomalaisille ja 
maahanmuuttajille olla yhdessä.  
 
Hän rohkaisee muitakin paikkakuntia järjestämään 
pakolaistyön vuosijuhlia. Tampereen jälkeen pako-
laisia alkoivat Hämeessä vastaanottaa Hämeen-
linna, Lahti, Forssa, Ypäjä ja Janakkala.  
 
Tampereen juhlissa puheiden ja musiikkiesitysten 
lisäksi suurta kiinnostusta herättivät lehtileikkeet 
vuosikymmenten varrelta. 

 
Zaad Samer tulkitsi juhlassa suomalaisten rakastaman 
Täällä Pohjantähden alla -laulun alttoviululla ja laulaen. 
Kuva: Hilma Bukareva 

Niistä oli koottu aikajana 15 julisteeseen. Tilassa 
oli myös afganistanilainen kulttuuritila sekä Punai-
sen Ristin pakolaisteltta. Elävän kirjaston ”kirjat” 
olivat lainattavissa ja noutopöydässä oli tarjolla 
herkkuja maailmalta. 

Lisätietoja: johanna.matikainen@redcross.fi 
 

Phuong Men ja Lin: Kutsuimme Punaisen Ristin ystävää äidiksi  

”Ensimmäinen muistikuva lentokentältä oli, että 
meille annettiin viltit hartioille. Meitä vastaanotta-
vat ihmiset tiesivät, ettemme olleet tottuneet kyl-
myyteen,” kertovat vietnamilaiset Phuong Men ja 
Lin.  

He olivat Tampereen ensimmäisiä kiintiöpakolaisia 
syksyllä 1989. Lin oli Suomeen tullessaan 10-vuo-
tias. 

”Meidät vietiin Hervantaan asuntoon. Muistan, 
että emme uskaltaneet istua tai koskea mihinkään. 
Kun meille sanottiin, että asunto on meidän koti, 
tulimme hyvin onnellisiksi.”  

”Sydäntä lämmitti kaikki se apu, jota saimme.  

Emme vain silloin ymmärtäneet ketkä kaikki apua 
antoivat.” 

Phuong Lin ja Men osallistuivat pakolaistyön juhlaan 
kulttuuritalo Laikussa. Kuva: Noora Kero 

mailto:johanna.matikainen@redcross.fi
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Phuong Men ja Lin muistavat suomalaisten ystäväl-
lisyyden. Silti he olivat alussa surullisia ja yksinäi-
siä.  

Lumi tuntui aluksi ihanalta, mutta kylmyyteen oli 
vaikea tottua. Hervannassa kaikki talot näyttivät 
samalta ja ympärillä oli vain metsää.  

”Sitten saimme Punaisen Ristin kautta perheelle 
korvaamattoman ystävän, jota kutsuimme äidiksi 
ja myöhemmin mummoksi.” 

Isä Phuong Men kävi muutama vuosi sitten Vietna-
missa ja huomasi kaipaavansa kotiin – Suomeen ja 
Tampereen Hervantaan. 

 

Paperittomien hätämajoitus jatkuu Turussa 

Turun kaupunki on päättänyt jatkaa rahoitusta pa-
perittomien hätämajoitukselle vuoden 2020 lop-
puun saakka. Kaupunki tilaa toiminnan Varsinais-
Suomen piiriltä.  
 

Piiri on myös aktiivisesti mukana verkosto- ja vi-
ranomaisyhteistyössä ylläpitämässä keskustelua 
paperittomien tilasta. 
 

VOK-johtajat kokoontuivat Rovaniemellä 

Punaisen Ristin vastaanottokeskusten johtajat ta-
pasivat Rovaniemellä Lapin piirissä marraskuun 
alussa.  

Tapaamisessa käsiteltiin mm. vastaanottolain vält-
tämättömiä sosiaalipalveluita, vastaanottokeskus-
ten tietosuojaa, vastaanottopalveluiden päätty-
mistä, sekä apua paperittomille.  

 

Lisäksi keskusteltiin Punaisen Ristin lisäarvosta 
vastaanottotoiminnassa, kuultiin Kristiinankaupun-
gin Pisara-valmiusharjoituksesta sekä tutustuttiin 
Rovaniemen piirin vastaanottotoimintaan.  

Kokousmateriaalit ovat saatavilla VOT-ohjeissa ja 
materiaaleissa. Keskustoimisto järjestää Punaisen 
Ristin vastaanottokeskusten johtajille oman tapaa-
misen kerran vuodessa.  

Kotoutumisen tukena -verkkosivulta tietoa matalan kynnyksen toiminnasta 

Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämä kotoutumi-
sen tukena -verkkosivusto on yhteinen työväline 
kaikille kotoutumisen parissa toimiville työnteki-
jöille ja vapaaehtoisille.  

Palvelussa voi hakea matalan kynnyksen kotoutu-
mista tukevaa toimintaa. Lisäksi siellä voi ilmoittaa 
toiminnasta, esimerkiksi kielikerhoista, vertaisryh-
mistä ja omakielisestä tuesta erityisryhmille, kuten 
hiv-positiivisille tai väkivaltaa kokeneille. Palvelussa 
voi myös ilmoittaa ja hakea työntekijöille ja vapaa-
ehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. 

Verkkosivuston avulla on helppo saada tietoa 
oman alueen toiminnasta. Palvelu on suunniteltu 
erityisesti maahanmuuttajia työssään kohtaavien 
palveluohjauksen työvälineeksi. Toimintaa järjestä-
ville palvelu on markkinointiväline.  

Verkkosivuston käyttöönotossa tuetaan tällä het-
kellä etenkin Uudenmaan ja Pirkanmaan toimijoita. 
Voit kutsua kotoutumisentukena.fi -tiimin omaan 
työyhteisöösi kertomaan palvelusta.  

https://finnishredcross-my.sharepoint.com/personal/tilannekeskus_redcross_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9maW5uaXNocmVkY3Jvc3MtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvdGlsYW5uZWtlc2t1c19yZWRjcm9zc19maS9Fcl9mQ2tUU1hNMU1sZTVmZFh6WjhWMEIteGhtUkJrenJ6YVpGcjRTb2hIeEdRP3J0aW1lPUROU1FRcjU0MTBn&id=%2Fpersonal%2Ftilannekeskus%5Fredcross%5Ffi%2FDocuments%2FVOT%2Dohjeet%20ja%20materiaalit%2F8%20Laatu%2FVOT%2Dkoordinaatio%2F2019%2011%204%2D5%20VOK%2Djohdon%20kokous
https://finnishredcross-my.sharepoint.com/personal/tilannekeskus_redcross_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9maW5uaXNocmVkY3Jvc3MtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvdGlsYW5uZWtlc2t1c19yZWRjcm9zc19maS9Fcl9mQ2tUU1hNMU1sZTVmZFh6WjhWMEIteGhtUkJrenJ6YVpGcjRTb2hIeEdRP3J0aW1lPUROU1FRcjU0MTBn&id=%2Fpersonal%2Ftilannekeskus%5Fredcross%5Ffi%2FDocuments%2FVOT%2Dohjeet%20ja%20materiaalit%2F8%20Laatu%2FVOT%2Dkoordinaatio%2F2019%2011%204%2D5%20VOK%2Djohdon%20kokous
https://kotoutumisentukena.fi/
https://kotoutumisentukena.fi/
https://kotoutumisentukena.fi/
https://kotoutumisentukena.fi/
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Toiminnan järjestäjät voivat osallistua koulutuk-
seen, jossa sparrataan toimintailmoitusten tekemi-
sessä. Tutustu tuleviin koulutuksiin verkkosivuston 
tapahtumakalenterissa.  

Koulutus on mahdollista tilata oman piirin osas-
toille ja vapaaehtoisille.  

Kotoutumisentukena.fi on kehitetty turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella.  

Lisätietoja: kotoutumisentukena@ely-keskus.fi

Punaisen Ristin kotoutumistarjotin vaatii jatkotyöstöä 

Punainen Risti pyrkii kehittämään kotoutumisen 
tueksi vuonna 2016 käyttöön otettua kotoutumis-
tarjotinta. Tarjotin kuvaa ja kokoaa paikkakunnan 
tai järjestöjen eri toimintoja, joita on tarjolla ko-
toutumisen tueksi.  

Punaisen Ristin piirit ovat järjestäneet Starttipa-
joja, joissa eri paikkakuntien kotoutumisen tuen 
toimijat ovat jäsentäneet ja tuottaneet paikkakun-
nan oman kotoutumistarjottimen näkyväksi. 

Harjoittelussani Punaisen Ristin keskustoimistossa 
haastattelin syys-lokakuun aikana Länsi-Suomen, 
Varsinais-Suomen, Savo-Karjalan ja Oulun piirin 
työntekijöitä kotoutumistarjottimen käytöstä ja 
kartoitin kehittämisehdotuksia. Kyselyn perusteella 
kotoutumistarjotin vaatii vielä jatkotyöstöä, jotta 
kotoutumisen tuen alkuinnostus ei katoaisi sitä 

järjestäviltä toimijoilta. Lisäksi toivottiin, että tar-
jottimesta saatu tieto olisi aina ajan tasalla sille 
tarkoitetulla tietokanavalla.  

Kotoutumistarjottimen lisäpalikkana voisi olla ko-
toutumisen tukena -verkkopalvelu, joka kokoaa 
paikkakuntakohtaisesti yhteen järjestöjen, kuntien, 
oppilaitosten, sekä muiden toimijoiden matalan 
kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa. Tällöin 
kotoutumista tukevaan toimintaan osallistuminen 
olisi helposti saavutettavissa verkon kautta, ja tar-
jontaa voisi tarkastella helposti.   

Kotoutumistarjotinta koskevien kehittämisideoiden 
kerääminen jatkuu vielä piireissä. 

Maksuttoman kotoutumistarjottimen voi tilata Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta. 

Teksti: harjoittelija Mirkka Ollila

 

RAISD-hanke tutkii ja kehittää vastaanottoajan palveluja  

Punainen Risti on Helsingin yliopiston kanssa mu-
kana toteuttamassa hanketta, jossa tarkastellaan 
pakkomuuttamaan joutuneiden ihmisten haavoit-
tuvuuksia ja niiden lievittämistä.  

Euroopan komission rahoittama RAISD-hanke (Re-
shaping Attention and Inclusion Strategies for Dis-
tinctively Vulnerable People among the Forcibly 
Displaced, 2019-2022) aloitettiin keväällä 2019. 
Hankkeessa on mukana yliopistoja ja järjestöjä 
sekä Euroopasta että Lähi-idästä.  

Hankkeen ensimmäinen tavoite on tutkia pakko-
muuttajille muodostuvia haavoittuvuuksia Lähi-
idän ja pohjoisen Euroopan välisellä reitillä. Toinen 
tavoite on kehittää uusia tai tarkastella jo ole-
massa olevia käytäntöjä, joiden avulla havaittuja 
haavoittuvuuksia on mahdollista lievittää.  

Suomen osahankkeessa tarkastellaan turvapaikan-
hakijoita ja vastaanottojärjestelmää.  

https://kotoutumisentukena.fi/tapahtumat-ja-koulutukset
mailto:kotoutumisentukena@ely-keskus.fi
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/138/
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/138/
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/138/
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/138/
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/138/
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/138/
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/138/
https://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/138/
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Tähän mennessä on keskitytty tiedonkeruuseen. 
Aluksi haastateltiin Punaisen Ristin vastaanotto-
työn ammattilaisia. Saadun tiedon perusteella pää-
tettiin haastatella kahta huonosti tunnistettua, 
mutta usein haavoittuvassa asemassa olevaa tur-
vapaikanhakijaryhmää: yksin eläviä nuoria miehiä 
ja pienten lasten vanhempia. Kaikkiaan haastatte-
luja tehtiin yhdeksällä paikkakunnalla.  

Hankkeen seuraavissa vaiheissa aineistoja analy-
soidaan haavoittuvuuksia lievittävien toimintamal-
lien havaitsemiseksi ja kehittämiseksi.  

Kiinnostuneille vastaanottokeskuksille esitellään 
vuodenvaihteen jälkeen tehtyjä havaintoja ja poh-
ditaan yhdessä kehittämistyön toteuttamista. Uu-
sien toimintamallien pilotoinnit tai jo olemassa 
olevien analysoinnit aloitetaan kevään 2020 ai-
kana.  

RAISD-hankkeen tutkijat toivovat vastaanottokes-
kuksilta innostunutta osallistumista!  

 

Olen turvassa, mutta yksin 

Punainen Risti on julkaissut alaikäisinä yksintullei-
den nuorten tarinoita ”Olen turvassa, mutta yksin” 
-julkaisussa. Sen tavoitteena on tuoda yksintullei-
den nuorten ääni kuuluviin, kertoa yksintulleiden 
kohtaamista haasteista, mutta myös tarinoita on-
nistumisista ja mahdollisuuksista. 

Kuva: Mosi Herati  

Suomen Punainen Risti on tukenut alaikäisinä yk-
sin tulleita vapaaehtoistoiminnan keinoin vuodesta 

2017 alkaen. Vapaaehtoisia on koulutettu yksin 
tulleiden tueksi ja tuettu nuorten osallisuutta. Toi-
minta jatkuu edelleen Helsingin ja Uudenmaan pii-
rissä. Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen tuki-
kummitoiminta siirtyy osaksi Punaisen Ristin ystä-
vätoimintaa.  

Nuoret perustivat vuonna 2018 Vaikuttajatiimin, 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunei-
den yksintulleiden nuorten ryhmän. He ovat alusta 
alkaen halunneet tavoittaa toiminnallaan suoma-
laisen yleisön ja median, tukea ja kannustaa nuoria 
kotoutumisessa sekä jakaa asiantuntemustaan vi-
ranomaisille, järjestöille ja nuoria koskeviin tutki-
muksiin.  

Vaikuttajatiimi on myös suunnitellut ja kantanut 
vastuuta nuorten osallisuutta tukevasta toimin-
nasta: he ovat ideoineet ja järjestäneet keskuste-
luja, koulutuksia, pelivuoroja, retkiä, leirejä ja ta-
pahtumia.  

Vaikuttajatiimi asettaa tavoitteensa ja suunnittelee 
toimintansa itsenäisesti. Heidän tavoitteenaan on 
ollut saada kaikkien nuorten ääni kuuluviin, ja tulla 
nähdyksi ja kuulluiksi muutenkin kuin mielipi-
teidensä vuoksi, ei ainoastaan kokemusasiantunti-
joina.  

 

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Olen%20turvassa%20mutta%20yksin%20-julkaisu.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Olen%20turvassa%20mutta%20yksin%20-julkaisu.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Olen%20turvassa%20mutta%20yksin%20-julkaisu.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Olen%20turvassa%20mutta%20yksin%20-julkaisu.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Olen%20turvassa%20mutta%20yksin%20-julkaisu.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Olen%20turvassa%20mutta%20yksin%20-julkaisu.pdf
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Vastaanottokeskusten materiaalipaketit verkkokaupasta  

Punaisen Ristin logistiikkakeskuksen tarjoamat ma-
teriaalipaketit vastaanottokeskuksille ja paperitto-
mille siirtyvät vuoden 2020 alussa tilattavaksi 
osoitteesta punaisenristinkauppa.fi. Kirjautumalla 
piirin/vokin tunnuksilla sisään suljettuun verkko-
kauppanäkymään saa helposti ja nopeasti selville 
varastotilanteen sekä tehtyä tilauksen muutamalla 
napin painalluksella.  
 
Paketit toimitetaan nopeasti ja laskutus tapahtuu 
tilauskohtaisesti. Paketit soveltuvat käyttöön myös 
Nuorten turvataloissa tai tulipalo- ym. valmiusti-
lanteissa. Hinta on kilpailutettu ja edullinen verrat-
tuna siihen, että turvatalo, piiri tai osasto ostaisi 
samat tarvikkeet itse pienissä erissä.  
 
Uutuutena lahjoitustuotteet  
Verkkokauppaan avataan vuodenvaihteessa tilatta-
vaksi myös ilmaisia tuotteita, joita logistiikkakes-
kus on saanut lahjoituksena yrityksiltä ja yhtei-
söiltä. Tuotteet ovat vapaasti tilattavissa Punaisen 
Ristin toimintaan kotimaassa: myös osastot ja pii-
rit voivat tilata niitä esimerkiksi valmiuskäyttöön 
tai ensiapuryhmille. Ainoa reunaehto lahjoittajilta 
on, että ilmaista lahjoitustavaraa ei saa myydä 
eteenpäin, joten varainhankintaan se ei sovellu.  

 
Lahjoitustuotteet vaihtelevat saatavuuden mu-
kaan, joten kannattaa vierailla verkkokaupassa 
aika ajoin tarkistamassa, löytyisikö valikoimasta jo-
tain omaan tarpeeseen sopivaa. Lahjoitustuot-
teista veloitetaan ainoastaan toimituskulut.  
 
Inventaarioalessa siivoussetit  
Heti vuoden alusta kannattaa täydentää varastot 
ja käydä tutustumassa uudistuneeseen tilausta-
paan sekä lahjoitustuotteiden ajankohtaiseen vali-
koimaan. Samalla voi hyödyntää siivoussettien in-
ventaarioalen.  
 

Siivoussetti on tarkoitettu perheelle tai huonekun-
nalle ja siihen kuuluu monikäyttöinen lattiamoppi 
sekä muita siivousvälineitä ja puhdistusaineita. 
Kaupan päälle jokaiseen siivoussettiin saa kaksi yli-
määräistä yleispuhdistusainetta litran pulloissa.  

Lisätietoja: eija.tiittanen@redcross.fi p. 040 689 
7176 

 

Tapaturmien ehkäisymateriaalia saatavana eri kielillä  

Punainen Risti on mukana talven valtakunnallisissa 
turvallisuuskampanjoissa. Tapaturmapäivä, perjan-
tai 13. joulukuuta muistuttaa arjen riskien vähen-
tämisestä ja Pysy pystyssä -kampanja tammi-
kuussa talvijalankulun turvallisuudesta. Molemmat 
kampanjat korostavat loppuvuonna kiireen vaiku-
tusta tapaturmiin.  

Tilaa tapaturmien ehkäisymateriaalia (Turvallisesti 
kotona -juliste, Turvallisia Vuosia -opas, lasten ja 
iäkkään turvallisuuden tarkistuslistat, Pysy pys-
tyssä -kampanjamateriaali) Punaisen Ristin verkko-
kaupasta.  

Lasten ja iäkkäiden tarkistuslistat on päivitetty ja 
lasten tarkistuslistoja on käännetty suomen, ruot-
sin ja englannin lisäksi somaliksi ja arabiaksi.   

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampanjan 
suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa tapatur-
mien ehkäisyverkosto. Punainen Risti koordinoi 
verkostoa ja vastaa toteutuksesta yhteistyössä 
muiden verkoston toimijoiden kanssa.  

Lisätietoja: saara.aakko@redcross.fi p. 040 480 
6973  

  

https://www.punaisenristinkauppa.fi/
mailto:eija.tiittanen@redcross.fi
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
http://punaisenristinkauppa.fi/
mailto:saara.aakko@redcross.fi
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Viranomaiset ja sidosryhmät 

Migri: Paiholan ja Rauman VOKit suljetaan  

Maahanmuuttovirasto on irtisanonut Rauman 
ja Paiholan vastaanottokeskusten sopimukset. Mo-
lempien yksiköiden toiminta päättyy ensi vuoden 
kesäkuun loppuun mennessä.   
 
Maahanmuuttovirasto pyrkii pitämään turvapaikan-
hakijoille tarkoitettujen vastaanottokeskusten 
paikkamäärän tarvetta vastaavana. Tällä hetkellä 
toiminnassa on 38 vastaanottokeskusta, kuusi ala-
ikäisyksikköä ja kaksi säilöönottoyksikköä.  

Vuoden 2019 lopussa on käytettävissä noin 6 300 
vastaanottokeskuspaikkaa ja tarpeen arvioidaan 
laskevan noin 600:lla heinäkuuhun 2020 men-
nessä.  
 
Virasto päätti jo aiemmin, että Kauhavan vastaan-
ottokeskus suljetaan 1.1.2020 mennessä.  
 

 

Poliisiammattikorkeakoulu: Viharikosten määrä vähentynyt  

Viharikokset ovat vähentyneet Suomessa selvästi. 
Viime vuoden aikana poliisi kirjasi yhteensä 910 ri-
kosilmoitusta epäillyistä viharikoksista. Tämä on 
22 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.  

Asia selviää Poliisiammattikorkeakoulun tuo-
reesta julkaisusta Poliisin tietoon tullut viharikolli-

suus Suomessa 2018.  Aineistona on käytetty ri-
kosilmoitustietoja. Viharikokset on luokiteltu eri 
motiivien kautta.  

Edellisvuosien tapaan suurin osa viime vuoden vi-
harikosilmoituksista sisälsi etniseen tai kansalli-
seen taustaan kohdistuvia piirteitä. Yleisin rikoslaji 
oli pahoinpitely.  

IOM: Esite turvapaikanhakijoille työnhausta  

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n Suomen 
toimisto on tehnyt turvapaikanhakijoille työnhakua 
koskevan esitteen.  

Se antaa välttämättömiä perustietoja työmarkki-
noille suuntaamisesta. Tulostettava esite on saa-
tavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi ja 
ranskaksi IOM:n sivuilla. 

Pakolaisapu: asumisen opasmateriaalit saatavilla 

Pakolaisapu on tuottanut asumiseen liittyviä opas-
materiaaleja kahdeksalla eri kielellä. Materiaaleja 
on sekä videoina että esitteinä.  
 
Aiheina ovat keskeiset asumiseen liittyvät asiat ku-
ten vuokrasopimuksen teko, taloyhtiön järjestys-
säännöt ja kodin ja yhteisten tilojen kunnossapito. 

Materiaaleja voi hyödyntää erityisesti kuntaan 
muuton tukemisessa.  
 
Esitteet ovat helposti luettavissa esim. puheli-
mella. Myös paperisia esitteitä on tilattavissa Pa-
kolaisavun maahanmuuttajien asumisen suunnitte-
lijalta: jenni.juvonen@pakolaisapu.fi 
  

https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://www.theseus.fi/handle/10024/261556
https://iom.fi/en/looking-job-tips-asylum-seekers
https://pakolaisapu.fi/materiaalit/
https://pakolaisapu.fi/materiaalit/
https://pakolaisapu.fi/materiaalit/
https://pakolaisapu.fi/materiaalit/
https://pakolaisapu.fi/materiaalit/
https://pakolaisapu.fi/materiaalit/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv90USeL2PJ-KMo6CUSr_MVobLZXvcxvu
https://pakolaisapu.fi/asumisen-oppaat/
mailto:jenni.juvonen@pakolaisapu.fi
mailto:jenni.juvonen@pakolaisapu.fi
mailto:jenni.juvonen@pakolaisapu.fi
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Käsikirja sukupuolistunutta väkivaltaa kohdanneiden naisten ohjaukseen  

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI on 
tuottanut käsikirjan seksuaalista ja sukupuolittu-
nutta väkivaltaa kohdanneiden naisten ohjauk-
seen. Käsikirjan tarkoituksena on esitellä ohjaus-
menetelmä sukupuolistunutta väkivaltaa kokenei-
den pakolaisnaisten auttamiseksi.  

Käsikirja kehitettiin vuosina 2017-2019 osana Eu-
roopan komission REC-ohjelman rahoittamaa han-

ketta “Co-creating a Counselling Method for Refu-
gee Women GBV Victims”. Hanke toteutettiin kuu-
dessa EU-jäsenvaltiossa pakolaisten yleisesti käyt-
tämän reitin varrella, joka kulki läpi Kreikan, Italian, 
Kyproksen, Kroatian ja Saksan aina Suomeen asti.  

Käsikirja on saatavilla suomeksi, englanniksi, itali-
aksi, saksaksi, kroatiaksi ja kreikaksi täältä. Käsikir-
jan painetut versiot lähetetään Punaisen Ristin 
vastaanottokeskuksiin.  

 

 

  

https://www.heuni.fi/en/
http://bit.ly/2Ybn2HR
http://bit.ly/2Ybn2HR
http://bit.ly/2Ybn2HR
http://bit.ly/2Ybn2HR
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Kansainvälinen tilanne 

Suljetulla Vucjakin leirillä asui pääasiassa yksin tulleita miehiä ilman sähköä, vettä, lämmitystä tai jätehuoltoa. Kuva: 
Hannu-Pekka Laiho 

Siirtolaisten tilanne Bosniassa huolestuttava  

Bosnia ja Hertsegovinan viranomaiset ovat sulke-
neet Vucjakin alkeellisen siirtolaisia majoittaneen 
leirin maan luoteiskulmassa. Leirillä majoittuneet 
ihmiset siirretään armeijan parakkeihin Usivakiin 
Sarajevon ulkopuolelle. 
 
Seitsemän kuukautta pystyssä olleen leirin olosuh-
teet muuttuivat syksyn myötä sietämättömiksi ja 

jopa hengenvaarallisiksi. Hyvin tilapäiseksi tarkoi-
tettu leiri ei ollut lopulta kenenkään vastuulla, 
vaikka sen perustivat Bihacin kaupungin viranomai-
set loppukeväästä. Kaupunki luopui leirin huolta-
misesta osin taloudellisista, osin poliittisista syistä 
jo loppukesästä. 
 
Vucjakin leiri perustettiin alunperin siksi, että Krei-
kasta, Pohjois-Makedonian ja Serbian kautta sekä 
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toista reittiä Albanian ja Montenegron kautta saa-
pui Bosnia Hertsegovinaan kymmeniätuhansia Eu-
rooppaan pyrkineitä ihmisiä. Heidän päämääränsä 
oli ensivaiheessa Italia. Kroatian hallitus tiukensi 
rajavalvontaa alkusyksystä ja siirtolaiset alkoivat 
kerääntyä Bihacin seudulle Bosnia Hertsegovinan 
ja Kroatian rajan tuntumaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaupungin kaduilla, hylätyissä rakennuksissa ja 
tehtaissa majaili kesällä tuhansia siirtolaisia. Viran-
omaiset päättivät siirtää heitä syrjemmälle ja ava-
sivat miehille tarkoitetun telttaleirin Vucjakin ky-
lään noin kahdeksan kilometrin päähän Bihacista.  
 
Viranomaiset pyysivät paikallista Punaista Ristiä 
pystyttämään alueelle telttoja ja hoitamaan lei-
rin ruokahuoltoa ja ensiapua. Punainen Risti on tar-

jonnut siirtolaisille perustarpeiden lisäksi psykososi-
aalista tukea sekä perheyhteyksien palauttamista yh-
dessä muiden toimijoiden kanssa. 
 
”Olosuhteet leirillä olivat järkyttävät. Ei ollut säh-
köä, lämmitystä, vettä, jätehuoltoa. Syksyn ensim-
mäisten pakkasten ja lumisateiden jälkeen pelättiin, 
että ihmiset kuolevat hypotermiaan ja erilaisiin sai-
rauksiin,” kertoo Punaisen Ristin avustustyöntekijä 
Hannu-Pekka Laiho Bosniasta.   
 
Monet kansainväliset järjestöt Punainen Risti mu-
kaan lukien vaativat leirin pikaista sulkemista. Pää-
tös kuitenkin viivästyi ja viivästyi.  
 
Vasta kun lähes heitteille jätettyjen ihmisten koh-
talo sai enenevässä määrin julkisuutta, paine po-
liittisia päätöksentekijöitä kohtaan niin Bosnia ja 
Hertsegovinassa kuin Euroopassakin kasvoi niin 
suureksi, että leiri päätettiin sulkea.  
 

Vucjakin leirin sulkeminen ei ratkaise Bosnia ja 
Hertsegovinaan tulleiden tuhansien ihmisten tilan-
netta. Valtaosa on majoittunut kansainvälisen siir-
tolaisuusjärjestön IOM:n ylläpitämiin leireihin.  

Punainen Risti on erityisen huolissaan leirien ulko-
puolella olevien ihmisten hyvinvoinnista ja turvalli-
suudesta.  

”Vucjakista pois siirretyt pakolaiset vakuuttivat pa-
laavansa ja yrittävänsä taas rajojen ylitystä ja pää-
syä Eurooppaan,” Laiho kertoo.

 

Perco: yhteinen ohjeistus paperittomien tukemiseen 

Euroopan kansallisten yhdistysten siirtolaisuutta 
koskeva yhteistyöfoorumi (PERCO) on alkanut työs-
tää ohjeistusta paperittomien tukemiseen. Suomen 
Punainen Risti on mukana ohjeistusta valmistele-
vassa työryhmässä.  
 
Tarkoituksena on kehittää Punaisen Ristin yhteisiä 
toimintatapoja perustuen kokemuksiin, joita useilla 
kansallisilla yhdistyksillä jo on paperittomien kanssa 

toimimisesta eri konteksteissa. Työryhmän työs-
kentely edistää tiedonvaihtoa ja työkalujen jaka-
mista. Hollannin Punainen Risti on esimerkiksi ke-
hittänyt elämäntaitojen koulutusmalleja. Ranskan 
Punaisella Ristillä on ohjeistusta ja työkaluja pape-
rittomien leireillä toimiville mobiilitiimeille.  
 
Lisätietoja: aleksi.seilonen@redcross.fi   

 

Punaisen Ristin apu siirtolaisille Bosnia ja Hert-
segovinassa 2019 

• 126 000 ruokapakettia jaettu 
• 7 liikkuvaa avustusyksikköä jakanut ruo-

kaa, vettä ja ensiapua 
• Liikkuvat yksiköt auttaneet 88 000:ta ih-

mistä 
• 28 700 rekisteröityä siirtolaista 

(1.12.2019 mennessä) 
• Liiton (IFRC) hätäapuvetoomus 3,5 milj. 

EUR 

mailto:aleksi.seilonen@redcross.fi
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Punainen Risti auttaa satoja tuhansia ihmisiä Myanmarissa 

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Myanmar siirtyi 
vuonna 2011 siviilihallintoon ja on sen jälkeen 
avautunut ulkomaailmalle ja siirtynyt markkinata-
louteen.   

Pitkään jatkuneesta rauhanprosessista huolimatta 
käynnissä on avoimia konflikteja useiden etnisten 
ryhmien ja armeijan välillä, ja ihmiset pakenevat 
yhteenottoja maan sisällä ja sen rajojen ulkopuo-
lelle.  Elokuun 2017 väkivaltaisuuksien jälkeen lä-
hes 700 000 ihmistä on paennut Bangladeshiin.  

Myanmarissa on huomattavia terveyteen, ruoka-
turvaan, veteen ja sanitaatioon liittyviä tar-
peita. YK:n mukaan humanitaarista apua tarvitsee 
lähes miljoona ihmistä. Köyhyys ja peruspalvelui-

den huono saatavuus heikentävät tilannetta enti-
sestään. Luonnonkatastrofit, kuten tulvat ja syklo-
nit, ovat tavallisia.   

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten 
kansainvälinen liitto (IFRC) tukee Myanmarin Pu-
naista Ristiä ohjelmatyössä ja luonnonkatastrofei-
hin vastaamisessa.  Punainen Risti tekee pitkäjän-
teistä työtä haavoittuvien yhteisöjen tukemiseksi 
ja vastaa humanitaarisiin tarpeisiin.  

Maan kattavan vapaaehtoisverkoston avulla yksin 
IFRC tavoittaa tänä vuonna yli 340 000 avuntarvit-
sijaa. Apua tarjoavat lisäksi Punaisen Ristin kan-
sainvälinen komitea (ICRC), Myanmarin Punainen 
Risti sekä muut kansalliset yhdistykset.

 

Rauhansopimus Etelä-Sudanissa tuonut ihmisille pientä helpotusta  

Syyskuussa 2018 allekirjoitettu Etelä-Sudanin halli-
tuksen ja opposition välinen rauhansopimus on 
tuonut maahan pientä toivoa rauhasta. Tois-
taiseksi pysyvää ratkaisua maassa vuodesta 2013 
saakka jatkuneeseen konfliktiin ei ole kuitenkaan 
löytynyt.  

Seitsemän miljoona ihmistä on humanitaarisen 
avun ja suojan tarpeessa ja noin neljä miljoonaa ih-
mistä on joutunut jättämään kotinsa. Pakoon läh-
teneistä 1,5 miljoonaa ihmistä on maan sisäisiä 
pakolaisia.  

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) 
mukaan rauhansopimus on kuitenkin tuonut muka-
naan pientä helpotusta maan humanitaariseen ti-
lanteeseen. Osissa maata on vuoden aikana ollut 
rauhallista, jolloin ihmisiä on myös palannut koti-
seuduilleen. Paluumuuttajat ovat kuitenkin usein 
joutuneet turvautumaan sukulaisten apuun ja hu-
manitaariseen apuun, koska monilla koti tai elin-
keino on tuhoutunut.  

Tässä tilanteessa akuutin humanitaarisen avun rin-
nalla saadut kalastusverkot, siemenet ja työkalut 
auttavat ihmisiä parantamaan ruokaturvatilannet-
taan ja parantavat elinkeinomahdollisuuksia. Hu-
manitaarinen apu on tarpeen myös niissä osissa 
Etelä-Sudania, jotka ovat joutuneet maata parasta 
aikaa runtelevien tulvavesien valtaamaksi.   

Tulvat ovat vaikuttaneet yli 900 000 ihmisen elä-
mään – ne ovat vaikeuttaneet peruspalveluiden 
saantia, tuhonneet elinkeinoja, infrastruktuuria ja 
pakottaneet monet jättämään kotinsa. Punaisen 
Ristin kansainvälinen komitea toteuttaa maassa 
hätäapuoperaatiota, joka keskittyy suojeluun, ter-
veyteen, veteen, sanitaatioon ja hygieniaan sekä 
ruokaturvan ja elinkeinojen tukemiseen. Operaa-
tion avulla tuetaan myös yhteisöjen katastrofikes-
tävyyttä. Suomen Punainen Risti (SPR) tukee ope-
raatiota ulkoministeriön humanitaarisen avun ra-
hoituksella.  

https://www.unocha.org/myanmar
https://www.unocha.org/myanmar
https://www.unocha.org/myanmar
https://www.unocha.org/myanmar
https://www.unocha.org/myanmar
https://www.unocha.org/myanmar
https://www.unocha.org/myanmar
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Detailed_AD_2019_Myanmar.pdf


Uutiskirje 6/2019 
12.12.2019 

 

13 

 

Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 
 

 

JOULUKUU 2019  

 

(2.12.2019)  

Asukkaita Yksiköitä* 

Punaisen Ristin VOKit 2 497 20 

Alaikäisyksiköt  12 2  

Yhteensä  2 509 

(muutos -65) 

22 

*) Yksiköiden laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti 
 
Punainen Risti ylläpitää 20 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä. Yhteensä Suomessa on 36 aikuisten ja perheiden vas-
taanottoyksikköä, joissa majoittuu 5 098 turvapaikanhakijaa. Yksityismajoituksessa on 3 217 turvapaikanhakijaa.  
Punainen Risti ylläpitää kahta alaikäisyksikköä. Yhteensä Suomessa on kuusi alaikäisyksikköä, joissa majoittuu 
44 lasta/nuorta. Yksityismajoituksessa on 7 lasta/nuorta. Vastaanottojärjestelmässä on yhteensä 8 474 henkilöä 
(Migri 2.12.2019).  
 
Lisäksi Punainen Risti ylläpitää perheryhmäkoteja oleskeluluvan saaneille lapsille Lohjalla ja Hämeenkyrön hybridissä. Hä-
meenkyrön hybridissä asuu 14 nuorta ja jälkihuollon piirissä on 7 nuorta. Lohjan perheryhmäkodissa asuu 9 nuorta ja jälki-
huollon piirissä on 14 nuorta.   
 

PUNAISEN RISTIN VASTAANOTTOYKSIKÖT JA PERHERYHMÄKODIT 

Helsingin ja Uudenmaan piiri: 
• Hangon VOK 
• 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, Metallikadun 

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 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, Emilia Fagerlund, Hanna-Leena Tikkanen 
 
 
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/tilannekeskus_redcross_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftilannekeskus%5Fredcross%5Ffi%2FDocuments%2FVOT%2Dohjeet%20ja%20materiaalit%2F5%20Viestint%C3%A4
http://www.spr.fi/votohjeet
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