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Järjestön kotimaan asiat

Maahanmuuttajia mukana ruokajakelussa Tampereella 

Ruokajakelu on osoittautunut hyväksi väyläksi tulla 
mukaan vapaaehtoistoimintaan Tampereella. Toi-
minta sopii erinomaisesti myös maahanmuuttajille. 
Suomen kielen taitoa ei välttämättä tarvitse. 

Victor Cabrera muutti Perusta Suomeen joulu-
kuussa. Hän pystyi tekemään jonkin verran laki-
miehen työtään etänä kotimaahansa, mutta halusi 
lisää sisältöä päiviinsä. 

 
Victor Cabrera auttaa ruokajakelussa kerran viikossa. 
Kuva: Kaisa Kuuppo 

Punaisen Ristin ruoka-apu löytyi Tampereen osas-
ton kohtaamispaikan Tampurin kautta. Nyt hän ja-
kaa ruokaa joka keskiviikko. 

”Autan neljän tunnin ajan. Kun ruokarekka tulee, 
puramme sisällön, lajittelemme ruoat, pakkaamme 
ne kasseihin ja jaamme hakijoille,” Victor kuvailee 
vapaaehtoisvuoroaan. 

Punainen Risti jakaa Tampereella ruokaa kaksi ker-
taa viikossa yhteistyössä seurakuntien ruokapan-
kin kanssa. Vapaaehtoisia tarvitaan 12 per kerta. 
Ruoka-avun hakijoiden määrä on kasvanut korona-
aikana hurjasti. 

”Ennen koronaa meillä oli noin 60-80 hakijaa per 
jakelu ja nyt enimmillään lähes 400 hakijaa”, ker-
too Tampereen osaston vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Kaisa Kuuppo. 

Ruokajakelussa oppii kieltä 

Tampereen osasto on pyrkinyt aktiivisesti saa-
maan maahanmuuttajia vapaaehtoistoimintaan. 
Talvella 2020 osasto aloitti ei-suomenkielisten va-
paaehtoisten Dream Team Tampere -ryhmän. Ko-
rona keskeytti toiminnan, mutta ryhmästä on tul-
lut muutama vapaaehtoinen mukaan ruokajake-
luun. 

”Toivomme, että voimme jatkaa ryhmän toimintaa 
syksyllä. Suunnitelmissa on, että vapaaehtoinen 
voisi tehdä ystäväkurssin englanniksi tai harjoitella 
ensiapua”, Kaisa sanoo. 

Ruokajakelussa pärjää vaikka elekielellä, mutta 
siellä voi myös oppia suomea. 

”Ei kannata pelätä mukaan tuloa. Samalla kun pää-
see auttamaan, oppii kieltä ja tutustuu Suomeen ja 
suomalaisiin. Suosittelen!” Victor sanoo.  

Victor opettelee suomea myös kaksi kertaa vii-
kossa kohtaamispaikka Tampurissa kahden vapaa-
ehtoisen opastuksella. 

Tampereen ruokajakelussa on ollut mukana kym-
menkunta maahanmuuttajaa vapaaehtoisena.  

Punainen Risti jakaa hävikkiruokaa sekä Tampe-
reen kaupungin tuella hankittua ruokaa. Viime 
vuonna jakelua tuki myös Lähi-Tapiola. 
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Uusi monikielinen viestintähanke parantamaan koronatietoisuutta 

Punainen Risti alkaa koordinoida järjestöjen moni-
kielistä ja monikanavaista koronaviestintähan-
ketta. Hanke on saanut rahoituksen Stealta. 

Viestintähanke alkaa toukokuussa, kun uudet 
työntekijät ovat aloittaneet tehtävissään.  

Punainen Risti koordinoi ja tukee maahanmuutta-
jajärjestöjen koronaviestintää ja koronan vastaisia 
toimintoja. Erikielisiä aineistoja ja toimintatapoja 
käännetään ja sovelletaan eri kohderyhmille synk-
ronoidusti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL:n)  aineistotuotannon kanssa.  

Punainen Risti tukee järjestöjen monikanavaista 
kampanjaviestintää, sosiaalisen median suunnitte-
lemista ja verkkoviestintää sekä kouluttaa osallis-
tujia. Pohjana käytetään viranomaisviestinnän ai-
neistoja.  

Tarkoituksena on, että omakielinen viestintä ta-
voittaa laajasti erikieliset ja -ikäiset väestöryhmät 
ja tukee ihmisten terveyttä parantamalla ko-
ronatietoisuutta, suojautumista ja tietoa rokot-
teista.    

Stean avustusehdotuksessa hankkeelle on esitetty 
kahdeksi vuodeksi 337 390 euroa.  

Kumppanijärjestöjä on lähes 20, mm. Suomi-Soma-
lia Seura, Suomi-Syyria ystävyysseura, Suomen ve-
näjänkielisten keskusjärjestö ja Moniheli. Viran-
omaiskumppaneita ovat THL ja kansainvälinen siir-
tolaisuusjärjestö IOM. Hankkeeseen on ilmoittau-
tunut myös seitsemän Punaisen Ristin piiriä.  

Varaslähtönä hankkeeseen piirien terveydenhuol-
lon suunnittelijat alkoivat jakaa rokotuspisteiden 
vapaaehtoisille edelleen jaettavaksi THL:n tuotta-
maa koronatietoutta eri kielillä (arabia, kurdi, so-
mali, venäjä, suomi). Jakelu käynnistyi 19. huhti-
kuuta.   

THL on tuottanut monipuolista ja monikielistä ko-
ronamateriaalia, jota voi jakaa maahanmuuttajayh-
teisöille, muille järjestöille ja viranomaisille eri puo-
lilla Suomea. Aineistoa voi ladata THL:n materiaali-
pankista.   

THL:n Ramadan-ohjeistukset voi ladata täältä. 

Valtakunnallista neuvontaa paperittomille   

Punainen Risti on aloittanut alkuvuodesta valta-
kunnallisen neuvonnan paperittomille ja paperitto-
mien kanssa toimiville. Toiminnan tavoitteena on 
neuvonnan ja palveluohjauksen antaminen paperit-
tomille ja paperittomuuden uhan alla eläville. Li-
säksi koulutetaan vapaaehtoisia toimimaan pape-
rittomien tukena sekä lisätään tietoisuutta ver-
kosto- ja vaikuttamistyön avulla.   

Tukea ja neuvontaa saa arkisin klo 10-16 puheli-
mitse, sähköpostitse tai Whatsapp-viestillä.   

Ohjaus ja neuvonta on suunnattu paperittomille 
asiakkaille ja heidän läheisilleen sekä järjestötoimi-

joille ja viranomaisille. Punaisen Ristin vapaaehtoi-
set ja työntekijät voivat olla yhteydessä, jos tarvit-
sevat tukea paperittomien kanssa toimimisessa.   

Neuvonnasta vastaavat monille tutut Ellinoora Sö-
derman Porista, Miska Keskinen Turusta, Eva Kuh-
lefelt Helsingistä ja Marika Parkkila Oulusta. Lisäksi 
tiimiin kuuluvat Aleksi Seilonen ja Johanna Matikai-
nen keskustoimistosta.   

Yhteystiedot (arkisin klo 10-16): puhelin 040 
6210706; Whatsapp 040 6210706; paperitto-
mat@punainenristi.fi

  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla
https://aineistopankki.thl.fi/l/gHnkRp5NrWsr
mailto:paperittomat@punainenristi.fi
mailto:paperittomat@punainenristi.fi
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Vapaaehtoiset ja työntekijät jakoivat maskeja Helsingissä 

Punaisen Ristin vapaaehtoisia ja työntekijöitä osal-
listui Helsingin kaupungin kasvomaskien jakami-
seen loppuvuonna ja tammikuussa. Kolme työnte-
kijää ja 12 vapaaehtoista jakoi yhteensä  5 000 

maskia haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille 
Malmilla, Kannelmäessä, Itä-keskuksessa, Kontu-
lassa ja Malminkartanossa. Lisäksi he antoivat ko-
ronaan liittyvää neuvontaa ja ohjasivat palveluihin.

 
Punaisen Ristin vapaaehtoisia ja työntekijöitä osallistui Helsingin kaupungin kasvomaskien jakamiseen loppu- ja alku-
vuonna. 

Koulutuksilla lisää vapaaehtoisia uudelleensijoitettujen tueksi 

Haluaisitko tulla vapaaehtoiseksi tukemaan pako-
laisia? Tutustu Uudelleensijoitetut ja Punaisen Ris-
tin tuki -koulutusmoduuliin. Koulutuksen tavoit-
teena on lisätä tuntemusta uudelleensijoitetuista 

eli kiintiöpakolaisista. Koulutuksen avulla vapaaeh-
toiset saavat valmiuksia toimia pakolaisten tukena 
Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti.   
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Koulutuksen lähtövaatimuksena on Tervetuloa yh-
teiseen tarinaan -verkkokoulutus. Kiintiöpakolais-
ten ystävätoiminnasta kiinnostuneille suositellaan 
lisäksi maahanmuuttotoiminnan ns. peruskurssia 
eli Kotoutumisen tukena -koulutusta (3h) ja Ystä-
vätoiminnan peruskurssia (3h).   

Uudelleensijoitetut ja Punaisen Ristin tuki -moduuli 
on kahden tunnin mittainen koulutus, jota voivat 
kouluttaa monikulttuurisuuskouluttajat. 

Suomen valtion pakolaiskiintiö on 1 050 henkilöä 
vuodelle 2021. Suomi ottaa kaikkein haavoittuvim-
massa asemassa olevia pakolaisia, ja pakolaiskiinti-
össä painotetaan perheiden sekä vaikeassa ase-
massa olevien naisten ja lasten valintaa.   

Suomen Punainen Risti on ollut uudelleensijoitet-
tujen pakolaisten tukena jo 1970-luvulta lähtien. 
Olemme vastassa jokaista Suomen kiintiössä valit-
tua pakolaista jo maahan saapumisen yhteydessä 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla.   

Pakolaisten uusilla kotipaikkakunnilla Punaisen Ris-
tin osastot ovat järjestäneet aktiivisesti esimerkiksi 
ystäväkursseja, joiden avulla uudet tulijat saavat 
paikallisia ystäviä tukemaan kotoutumista. Vapaa-
ehtoiset ovat myös toimineet kuntien työntekijöi-
den tukena pakolaisten vastaanotossa.  

Ajankohtaisia koulutuksia voi etsiä Oma Punainen 
Risti -sivuilta, jossa kannattaa myös markkinoida 
tulevia koulutuksia!  

Rasisminvastaiset ohjeet otettiin hyvin vastaan 

Rasisminvastaista viikkoa vietettiin jälleen maalis-
kuun puolivälissä. Punainen Risti julkaisi rasismin-
vastaiset toimintaohjeet ja haastoi levittämään 
niitä eteenpäin.  

 

Ohjeita jakoivat mm. työministeri Tuula Haatainen, 
THL, useat kaupungit, puolueet, järjestöt, kulttuu-
ritapahtumat ja urheilujoukkueet. 

Kampanjaviikon näkyvyys sosiaalisessa mediassa 
on ennätyksellinen. Oman someviestintämme ta-
voittavuus oli 482 000. Kampanjaviikon aikana 
#rasisminvastainenviikko -aihetunniste oli Suomen 
kolmanneksi twiitatuin, sen yhteenlaskettu tavoit-
tavuus oli 1,8 miljoonaa. 

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus jaettiin 
11 piirissä ja sai paljon huomiota maakunnissa ja 
maakuntamedioissa. Punaisen Ristin webinaareihin 
osallistui yli 180 vapaaehtoista.  

On tärkeää varmistaa, että jokainen ihminen tulee 
kohdelluksi yksilönä vuoden jokaisena päivänä. 
Pystymme vaikuttamaan tähän kohtaamisissa sekä 
omissa yhteisöissämme ottamalla rasisminvastai-
set ohjeet osaksi arkeamme.  

  

https://www.eirasismille.fi/rasisminvastaiset-ohjeet
https://www.eirasismille.fi/rasisminvastaiset-ohjeet
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Hyödynnä rasisminvastainen oppimateriaali 

Punainen Risti tuotti uutta oppimateriaalia rasis-
minvastaiselle viikolle. Sitä kannattaa hyödyntää 
kouluyhteistyössä ja markkinoida tutuille opetta-
jille.  

 

Oppimateriaalien avulla voi käsitellä rasismia ja rasismin-
vastaisuutta lasten ja nuorten kanssa. Kuva: Mia Minerva 

Rasisminvastaisen viikon aamunavauksessa Punai-
sen Ristin nuoret vapaaehtoiset kertovat videoilla 
ajatuksiaan rasismista. Materiaalissa on myös Pu-
naisen Ristin Vaikuttajatiimin jäsenen Ali Saberin 
kirjoittama kertomus erilaisuuden hyväksymisestä. 
Oppilaat voivatr pohtia kysymysten avulla miksi on 
tärkeää toimia yhdessä rasismia vastaan.   

Kouluille sekä lasten ja nuorten ryhmille tuotettiin 
oma versio rasisminvastaisista ohjeista. Alakoulu-
laisille suunnatuissa draamatyöpajoissa oppilaat 
perehtyvät ennakkoluuloihin ja syrjintään draaman 
keinoin. Työpajassa Sara ja Yusuf päähenkilöä Sa-
raa kohdellaan tiedekerhossa epäoikeudenmukai-
sesti, ja oppilaat etsivät yhdessä ratkaisua Saran 
kurjaan tilanteeseen.   

Työpajassa Näkymätön kasvi oppilaat eläytyvät 
huippututkijoiksi, jotka ovat tehneet mullistavan 
löydön: näkymättömän kasvin itiöt levittävät en-
nakkoluuloja ja syrjintää kaikkialle. Työpajassa sel-
vitetään, kuinka kasvin vaikutuksista voi päästä 
eroon.   

Kaikki materiaalit ovat myös ruotsiksi ja draama-
työpajoja lukuun ottamatta myös englanniksi. 

Lisätietoja: koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordi-
naattori  tiia-riina.viinikainen@redcross.fi 

 

Tutustu uudistettuun Läksyhelppiin! 

Punaisen Ristin Läksyhelppimateriaalit ja niiden vi-
suaalinen ilme on uudistettu.  

 

Päivitetyt ohjaajan oppaat, toimintaesitteet ja mai-
nosjulisteet tulevat tilattaviksi verkkokauppaan ke-
vään aikana.  

Piiritoimistolta voi lainata Läksyhelppi roll-uppia 
esimerkiksi tapahtumia varten. Kaikki materiaalit 
on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Lisäksi Läksyhelpin ohjaajakoulutus on päivitetty ja 
se on jatkossa kestoltaan kolme oppituntia. Uu-
tena aiheena koulutuksessa käydään läpi läksyjen 
ohjaaminen verkossa. Koulutus esitellään moni-
kulttuurisuus- ja nuorisokouluttajille sekä piirien 
työntekijöille toukokuussa. Koulutusmateriaali tu-
lee saataville suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

mailto:tiia-riina.viinikainen@redcross.fi
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Läksyhelppi auttaa kaiken ikäisiä koululaisia koti-
tehtävien tekemisessä. 

Toiminta on kaikille avointa, ja apua on tarjolla kai-
kissa kouluaineissa.  

Lisätietoja: nuorisotoiminnan koordinaattori 
kirsi.lehtola@redcross.fi 

 

 

Henkilötiedustelun tietosuojasta kertova video valmistunut 

Lyhyt animoitu video kuvaa Punaisen Ristin henki-
lötiedustelun tietosuojakäytäntöä. Video auttaa 
selittämään henkilötiedustelun asiakkaalle yksin-
kertaisella tavalla, miksi keräämme henkilötietoja 
ja mitkä ovat asiakkaan oikeudet.  

Videota voi käyttää haastattelun aikana johdan-
tona tietojen keruuseen ja käsittelyyn. Siitä voi olla 
apua myös koulutustilaisuuksissa, joissa selitetään 
liikkeen tietosuojapolitiikkaa. 

Lue lisää henkilötiedustelusta verkkosivuilta.

Turvapaikanhakijoiden kokemuskertomuksia väitöstutkimukseen   

Pakolaiskokemuksia tutkiva väitöskirjatutkija kerää 
aineistoa Suomeen tulleilta pakolaisilta ja turvapai-
kanhakijoilta. Tutkimusaineistona ovat entisten ja 
nykyisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ko-
kemuskertomukset.   

Vastausvaihtoehtoina ovat omat kirjoitukset tai 
osallistuminen haastatteluun. Oulun yliopiston tut-
kijan tavoitteena ja toiveena on kerätä monipuoli-
sesti kokemuskertomuksia erilaisilta, eri aikoina ja 
eri puolilta maailmaa Suomeen tulleilta ihmisiltä.  

Kutsua saa välittää verkostoille. Kirjoitukset tai yh-
teydenotot haastatteluja varten 30. huhtikuuta 
mennessä: saara.intonen@oulu.fi 

Tarkempaa tietoa keruusta ja tutkimusprojektista 
täältä.  

 

 

 

Maahanmuuttotyön yksikössä henkilöstömuutoksia 

Vastaanottotoiminnan asiantuntija Hanna-Leena 
Tikkanen on päättänyt työsuhteensa Punaisessa 
Ristissä.  

Vastaanottotoiminnan suunnittelija Anu Kosloff 
siirtyy vanhempainvapaalle 22.4. 

Anna Buzaeva on aloittanut vastaanottotoiminnan 
asiantuntijana. Buzaeva keskittyy maahantulova-
rautumiseen, turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
toiminnan laatuun ja osaamisen kehittämiseen.  

Anna Buzaeva siirtyi keskustoimistoon Kaakkois-
Suomen piiristä, jossa hän on hoitanut neljää eri 
tehtävää 14 vuoden aikana. Pisin niistä on moni-
kulttuurisuustoiminnan kehittäjä Maahanmuuttaja-

mailto:kirsi.lehtola@redcross.fi
https://www.youtube.com/watch?v=oVXn7FIpLZg
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/kadonneiden-loytamiseen/henkilotiedustelu-kadonneen-loytamiseksi/
mailto:saara.intonen@oulu.fi
https://recognitionandbelonging.com/kirjoitutsu-pakolaiskokemuksista/
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ohjelmassa. Buzaeva toimi Kouvolan vastaanotto-
keskuksen johtajana vuosina 2016-2017, Kotkan 
Laajakosken vastaanottokeskuksen apulaisjohta-
jana sekä piirin toiminnanjohtajan sijaisena.  

Yhteystiedot: anna.buzaeva@redcross.fi  

Annakatriina Jylhä aloitti vastaanottotoiminnan 
suunnittelijana 19.4. Jylhän päätehtävänä on tukea 
Punaisen Ristin vastaanottokeskuksia ja piiritoimis-
toja vastaanottotoiminnan toteutuksessa sekä laa-
dun kehittämisessä. Suunnittelija vastaa valtakun-
nallisen toiminnan suunnittelusta, seurannasta ja 
raportoinnista yhdessä vastaanottotoiminnan asi-
antuntijan kanssa.  

Jylhä siirtyi keskustoimistoon Satakunnan piiristä, 
jossa hän työskenteli viisi vuotta monikulttuurisen 
toiminnan suunnittelijana.   

Yhteystiedot: annakatriina.jylha@redcross.fi  

Marian Ismail on valittu Monikielisen koronahank-
keen koordinaattoriksi. Hän aloittaa tehtävässä 
1.5.  

Ismail siirtyy Punaiseen Ristin palvelukseen Helsin-
gin kaupungin epidemiologisesta operaatiosta, 
jossa hän on toiminut muunkielisen tiimin vetä-
jänä. Kaupungin operaation kehittämisalueita ovat 
olleet ohjeistuksien ja materiaalien hyödyntäminen 
eri kunnissa, matalakynnyksisten testausten edis-
täminen sekä jalkautuva koronaneuvonta ja koh-
dennettu viestintä monikielisille.  

Erika-Evely Ee Eisen on valittu Monikielisen ko-
ronahankeen viestinnän asiantuntijaksi. Myös hän 
aloittaa tehtävässä 1.5.  

Eisenillä on monipuolista työkokemusta moni-
kanavaisesta ja monikielisestä järjestöviestinnästä, 
terveysviestinnästä ja kouluttamisesta. Hänellä on 
myös osaamista saavutettavasta viestinnästä sekä 
yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskysymyksistä.

 

 

  

mailto:anna.buzaeva@redcross.fi
mailto:annakatriina.jylha@redcross.fi
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Viranomaiset ja sidosryhmät 

STM: Koronarokotuksia myös niille, joilla ei ole ko-
tikuntaa Suomessa 

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee kuntia ja 
kuntayhtymiä tarjoamaan covid-19-rokotukset 
myös henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa. 
Rokotuksesta ei peritä suosituksen mukaan kus-
tannuksia. Lue lisää täältä. 

 

Pakolaisneuvonta: Selvitys Suomen perheenyhdis-
tämiskäytännöistä   

Suomen perheenyhdistämiskäytännöt eivät takaa 
kansainvälistä suojelua saaneille oikeutta perhe-
elämään perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämällä 
tavalla. Asia käy ilmi selvityksestä, jonka on tehnyt 
Pakolaisneuvonta yhdessä YK:n pakolaistoimiston 
kanssa. 

 

VNK: Julkaisu ulkomaalaislain muutosten yhteisvai-
kutuksista   

Tuoreen tutkimuksen mukaan ulkomaalaislain ja 
sen soveltamiskäytäntöjen muutoksissa huomio on 
ollut turvapaikkamenettelyn tehostamisessa, eikä 
niinkään hakijoiden perus- ja ihmisoikeuksissa.  

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin, Turun yli-
opiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Siirtolai-
suusinstituutin ja HEUNIn toteuttamassa tutkimuk-
sessa kiinnitetään huomiota erityisesti paperitto-
mien tilanteeseen, turvapaikkamenettelyihin ja 
lapsivaikutusten arviointiin.  

Tutkimuksen on julkaissut Valtioneuvosto kanslia. 

 

Navigaattori-hanke: Oma kieli kotoutumisen tu-
kena -opas 

Oma kieli kotoutumisen tukena -opas ammattilai-
sille on ilmestynyt ja on ladattavissa selain- ja 
printtiversiona suomeksi ja ruotsiksi täältä. Opas 
on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien peruspalve-
luiden ammattilaisille ja maahanmuuttajien parissa 
toimiville tahoille.  

Opas esittelee kotoutumista tukevia ja kielitaitoa 
hyödyntäviä kotoutumisen malleja ja vuorovaiku-
tuskeinoja kunnissa. Oppaassa käsitellään kulttuu-
riorientaatiota, yhteiskuntaorientaatiota, asioimis-
tulkkausta ja kielitietoista työotetta.   

Opas on tuotettu Suomen Pakolaisavun, Kansain-
välisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Diakonia-am-
mattikorkeakoulun yhteisessä Navigaattori-hank-
keessa.  

Lisätietoja: Minna Savolainen, IOM, msavolai-
nen@iom.int 

 

Väestöliitto: Koulutussarja seksuaalioikeuksista  

Väestöliitto ry toteuttaa työ - ja elinkeinoministe-
riön tilauksesta kevään 2021 aikana seksuaalioi-
keustemaattisen koulutussarjan. Koulutukset sopi-
vat kaikille maahanmuuttajia ohjaus- ja neuvonta-
työssä kohtaaville toimijoille. Voit osallistua yhteen 
tai useampaan verkkokoulutukseen. Osallistumi-
nen on maksutonta, eikä edellytä ilmoittautumista. 

Koulutusten aikataulu:  

26.4. klo 13-16 Puheena seksuaalioikeudet – me-
netelmäkoulutus   

https://stm.fi/-/kuntainfo-covid-19-rokotuksia-suositellaan-henkiloille-joilla-ei-ole-kotikuntaa-suomessa
https://www.pakolaisneuvonta.fi/pakolaisneuvonnan-selvitys-suomen-perheenyhdistamiskaytannot-eivat-takaa-kansainvalista-suojelua-saaneille-oikeutta-perhe-elamaan-perus-ja-ihmisoikeuksien-edellyttamalla-tavalla/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162850
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162850
https://finland.iom.int/publications
mailto:msavolainen@iom.int
mailto:msavolainen@iom.int
https://www.vaestoliitto.fi/ajankohtaista/seksuaalitemaattiset-koulutukset/
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4.5. klo 9-12 Pari- ja perheriidat, seksuaalinen vä-
kivalta ja tuki  

4.5. klo 13-16 Pari- ja perheriidat, seksuaalinen 
väkivalta ja tuki (sama sisältö kuin klo 9-12)  

Lisätietoja: anita.novitsky@vaestoliitto.fi 

 

Migri: Vastaanottokeskusten paikkamäärä vähenee  

Koronapandemia on vähentänyt vastaanottojärjes-
telmän paikkatarvetta. Paikkoja vähennetään syk-
syyn mennessä kaikkiaan 700.  

Suomen Punaisen Ristin ylläpitämistä keskuksista 
suljetaan Halikon ja Imatran vastaanottokeskukset 
syyskuun loppuun mennessä ja paikkoja vähenne-
tään Kristiinankaupungissa, Porissa ja Rovanie-
mellä.   

Vuonna 2020 jätettiin 1 275 ensimmäistä turva-
paikkahakemusta ja hakemusten määrä on ollut 
vähäinen myös 2021 alkuvuonna.  

Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeen oppima-
teriaalit on julkaistu  

Kirkon ulkomaanavun Osallisuuden kieltä oppi-
massa -hankkeessa on julkaistu suomen kielen 
opetusmateriaalia. Materiaali keskittyy osallisuu-
den ja demokratian teemoihin ja perustuu Toisto –
metodiin, joka on räätälöity turvapaikanhakijoiden 
suomenkielenopetusta varten.  

Toisto-menetelmä on yhteisöllinen kielenoppimis-
malli. (Community Language Learning). Perusperi-
aatteena ovat turvallinen ilmapiiri, rauhallinen ete-
neminen, opettajan apu ja puhumiskeskeisyys. 
Toisto-menetelmän erityisyys on, että tuokioita 
voi ohjata kuka tahansa suomea osaava, kuten va-
paaehtoiset.  

Materiaali sopii suomen kieltä jo vähän osaaville 
kuten turvapaikanhakijoille, mutta myös kaikille 
Suomeen kotoutujille, jotka haluavat oppia suo-
mea.  

  

mailto:anita.novitsky@vaestoliitto.fi
https://suomenkielisanootervetuloa.fi/osallisuuden-kieli/
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Kansainvälinen tilanne 

Punaisen Ristin EU-toimisto otti kantaa siirtolaisten puolesta

Punaisen Ristin EU-toimisto julkaisi maaliskuun lo-
pussa siirtolaisia koskevia suosituksia EU:lle ja jä-
senvaltioille.  

”Protecting the humanitarian space to access and 
support migrants” -kannanotto käsittelee humani-
taarisen avun saatavuutta ja sisältää mm. olennai-
sia paperittomien auttamiseen liittyviä suosituksia.  

• Siirtolaisten turvallinen ja tehokas pääsy avun ja 
suojelun piiriin varmistettava.   

• Humanitaarisen avun palvelupisteitä on tuettava 
ja avun saaminen on turvattava ilman pelkoa pidä-
tyksestä tai raportoimisesta viranomaisille.   

• Palomuurin on suojattava peruspalveluita, myös 
koulua.   

• Humanitaarisen avun antaminen ja siihen pääsy 
tulee sallia ja turvata.   

• Rahoitusta tulisi kohdentaa oikeudelliseen neu-
vontaan kansainvälisten sekä EU-velvoitteiden to-
teutumisen varmistamiseksi. 

• Viranomaisten tulisi tehdä yhteistyötä järjestöjen 
kanssa avun saannin turvaamiseksi.  Yhteistyö ei 
saa välineellistää järjestöjä maahanmuuttokontrol-
lin päämääriin.   

• Humanitaaristen toimijoiden hallussa oleva tieto 
tulee suojata ja sen käyttö tulee sallia vain huma-
nitaariseen tarkoitukseen. 

 

IFRC: Siirtolaisilla tulee olla mahdollisuus koronarokotukseen 

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväli-
nen liitto (IFRC) muistuttaa “Locked down and left 
out” -raportissaan, että kaikilla ihmisillä tulee olla 
pääsy peruspalveluihin sulkutilan aikana.  

Raportissa annetaan valtioille viisi suositusta kos-
kien koronapandemian vaikutuksia siirtolaisille: 

1. On varmistettava, että kaikki siirtolaiset oikeu-
dellisesta asemasta riippumatta kuuluvat Covid19-
tukitoimien piiriin, mukaan lukien peruspalvelut, 
asuminen, ruoka, vesi, hygienia, psykososiaalinen 
tuki, koulutus, hätäapu, ja suojelu.   

2. On varmistettava, että kaikki siirtolaiset oikeu-
dellisesta asemasta riippumatta saavat nopeasti 
oikeaa ja ajankohtaista Covid19-tietoa kielellä, jota 
he ymmärtävät ja kanavista, joita he käyttävät. 
Tiedon pitää sisältää ohjeita tartunnalta suojautu-

miseksi ja suojaamiseksi sekä tietoa miten ja mil-
loin hakeudutaan testeihin, hoitoon, rokotuksiin ja 
muun saatavilla olevan tuen piiriin.  

3. On varmistettava, että kaikki siirtolaiset oikeu-
dellisesta asemasta riippumatta kuuluvat Covid19 -
testauksen, hoidon ja rokotuksen piiriin ja että 
heillä on yhdenvertainen pääsy näihin palveluihin.   

4. On varmistettava, että kaikki siirtolaiset oikeu-
dellisesta asemasta riippumatta, jotka ovat menet-
täneet toimeentulonsa ja eivät pysty huolehtimaan 
perustarpeistaan, sisältyvät toimeentuloa korvaa-
viin pandemia-ohjelmiin.  

5. Olemassa olevien lakien ja käytäntöjen mukaut-
tamista on jatkettava siten, että ne varmistavat 
kattavan pääsyn peruspalveluihin. Mukautuksiin on 
liitettävä riittävä ohjeistus, jotta ne toteutuvat 
käytännössä. Tämä tarkoittaa toimenpiteitä, joilla 

https://finnishredcross.sharepoint.com/sites/Paperittomat298/Dokumentit/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPaperittomat298%2FDokumentit%2F1%20Linajukset%2FKansainv%C3%A4liset%2F2021%20RCEU%20%5F%20Position%20%5F%20Protecting%20the%20humanitarian%20space%20to%20access%20and%20support%20migrants%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPaperittomat298%2FDokumentit%2F1%20Linajukset%2FKansainv%C3%A4liset
https://finnishredcross.sharepoint.com/sites/Paperittomat298/Dokumentit/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPaperittomat298%2FDokumentit%2F1%20Linajukset%2FKansainv%C3%A4liset%2F2021%20RCEU%20%5F%20Position%20%5F%20Protecting%20the%20humanitarian%20space%20to%20access%20and%20support%20migrants%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPaperittomat298%2FDokumentit%2F1%20Linajukset%2FKansainv%C3%A4liset
https://www.redcross.org.au/getmedia/3c066b6d-a71f-46b8-af16-2342ff304291/EN-RCRC-Global-Migration-Lab-Locked-down-left-out-COVID19.pdf.aspx
https://www.redcross.org.au/getmedia/3c066b6d-a71f-46b8-af16-2342ff304291/EN-RCRC-Global-Migration-Lab-Locked-down-left-out-COVID19.pdf.aspx
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poistetaan palveluihin pääsemisen esteitä, kuten 
oleskeluoikeuden menettämisestä johtuvat esteet 
sekä epävirallisia esteitä kuten tietoon, kielitaitoon 
tai kustannuksiin liittyvät esteet. Lisäksi siirtolai-
silla täytyy olla turvallinen pääsy humanitaarisen 
avun piiriin ilman pelkoa pidättämisestä, säi-

löönotosta tai maasta poistamisesta. Kaikissa ti-
lanteissa on ensisijaista, että siirtolaisia kohdel-
laan inhimillisesti ja otetaan huomioon erityiset 
haavoittuvuudet ja suojelutarpeet ja että heidän 
kansainvälisen oikeuden turvaamia oikeuksiaan 
kunnioitetaan.
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Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 

  
  HUHTIKUU 2021 (5.4.2021)  

Asukkaita*    Yksiköitä*    
Perhe- ja aikuis VOKit    Yhteensä 2 212  

Keskusmajoittuneet 1 264  
Yksityismajoittuneet 948  

11   
Sisältää 30.9.2021 lakkautuvat kes-
kukset (2)  

Alaikäisyksiköt    Yhteensä 7  
Keskusmajoittuneet 7  
Yksityismajoittuneet 0  

2    

Yhteensä     2 219  13  
 
Punainen Risti ylläpitää 13 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä, joista Imatran ja Halikon vastaanottokeskukset sulje-
taan 30.9.2021 mennessä, sekä Tampereen yksityismajoitusyksikköä.  Lisäksi osana Lahden vastaanottokeskusta toimii tehos-
tetun tuen osasto. Yhteensä Suomessa on 26 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä, joissa majoittuu 2 707 turvapaikan-
hakijaa. Yksityismajoituksessa on 2 884 turvapaikanhakijaa.   
 
Punainen Risti ylläpitää kahta alaikäisyksikköä. Yhteensä Suomessa on seitsemän alaikäisyksikköä, joissa majoittuu 71 turva-
paikanhakijaa ja 61 oleskeluluvan saanutta lasta/nuorta. Yksityismajoituksessa on 3 lasta/nuorta.  Vastaanottojärjestelmässä 
on yhteensä 5 721 henkilöä (Migri 5.4.2021).     
 
Punainen Risti ylläpitää perheryhmäkoteja oleskeluluvan saaneille lapsille Lohjalla ja Hämeenkyrön hybridissä. Hämeenkyrön 
hybridissä asuu 11 turvapaikanhakija lasta ja 8 oleskeluluvan saanutta lasta/nuorta. Lohjan perheryhmäkodissa asuu 7 lasta.    
*) Laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti (5.4.2021)  
 
 

PUNAISEN RISTIN VASTAANOTTOKESKUKSET JA PERHERYHMÄKODIT   
Helsingin ja Uudenmaan piiri:    
Lohjan perheryhmäkoti    

Lapin piiri:    
Rovaniemen VOK (Laajakaistan ja Vaa-
ranlaidan toimipisteet)   
     

Oulun piiri:    
Ruukin VOK   
  
  

Hämeen piiri:    
Lahden VOK    
Lahden VOK, Tehostetun tuen osasto  
Lammin VOK    
Hämeenkyrön hybridi (ryhmäkoti, tuki-
asunnot, perheryhmäkoti)     
Tampereen yksityismajoitusyksikkö    

Kaakkois-Suomen piiri:    
Imatran VOK (sulkeutuu 30.9.2021) 
Mikkelin VOK   
  

Varsinais-Suomen piiri:    
Turun VOK, Pansio    
Turun VOK, Halikko (sulkeutuu 30.9.2021) 
Turun VOK, Ryhmäkoti ja tukiasunnot  

Länsi-Suomen piiri:    
Salmirannan VOK, Jyväskylä    

Satakunnan piiri:    
Porin VOK   

Österbottenin piiri:    
Kristiinankaupungin VOK   
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Uutiskirjeet ja ohjeet  

 

Punaisen Ristin maahanmuuttotyön uutiskirjeet ovat Punaisen Ristin henkilöstön luettavissa  vastaanottotoi-
minnan ohjeissa ja materiaaleissa kohdassa viestintä ja vapaaehtoisten luettavissa RedNetissä SPR Monikult-
tuurisen ryhmän uutisissa.   

 
 

Punaisen Ristin VOT-ohjeet ja materiaalit  

www.spr.fi/votohjeet  
 
Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan valtakunnalliset ohjeet ja materiaalit on tarkoitettu Punaisen Ris-
tin henkilöstön sisäiseen käyttöön. Office 365 -palvelimelle kirjaudutaan käytössä olevilla punainenristi.fi, red-
cross.fi tai vokki.fi -tunnuksilla.  
 
 
Uutiskirjeen toimitus:  
Noora Kero, Anu Kosloff, Johanna Matikainen, Maria Pikkarainen, Erja-Riitta Reinikainen, Tiina Salmio, Aleksi 
Seilonen, Anna Veirto, Aki Väilä  
 
 
Palaute ja juttuideat:  
noora.kero@redcross.fi 
 
 
Uutiskirjeen jakelu:  
SPR hallitus, SPR valtuusto, SPR johto, SPR keskustoimiston henkilöstö, SPR piirien henkilöstö,  
vastaanottokeskukset ja perheryhmäkodit, Nuorten turvatalot, Kontti-johto, vapaaehtoiset (Rednet) 

 

 

 

https://finnishredcross.sharepoint.com/sites/vot-ohjeet/VOTohjeet%20ja%20materiaalit/Forms/AllItems.aspx?viewid=307e5da2%2D54ac%2D4fbe%2D8868%2Dac723b05e6de&id=%2Fsites%2Fvot%2Dohjeet%2FVOTohjeet%20ja%20materiaalit%2F4%20Viestint%C3%A4
https://rednet.punainenristi.fi/monikulttuurinen_ryhma
https://rednet.punainenristi.fi/monikulttuurinen_ryhma
http://www.spr.fi/votohjeet
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