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Järjestön kotimaan asiat

Nuoret maahanmuuttajat vertaisohjaajina Lapissa 

”Hauskaa on! Pelataan lautapelejä, biljardia – ja ol-
laan yhdessä nuorten kanssa,” kertoo kemiläinen 
vertaisohjaaja Mohammed Abdi, 17. 

Mohammed, lempinimeltään Mosku, on toinen 
Meri-Lapin osaston vertaisohjaajista, jotka aloitti-
vat tehtävässä kesäkuussa. Osasto perusti nuor-
ten ryhmän, jossa pyritään vertaisohjaajan avulla 
lisäämään maahan muuttaneiden osallisuutta ja 
kontakteja paikallisväestöön. Samalla pyritään mo-
nipuolistamaan osaston toimintaa ja saamaan mu-
kaan uusia vapaaehtoisia. 

Vertaisohjaus kuuluu Lähi-Tapiolan rahoittamaan 
hankkeeseen, jossa on mukana kaikkiaan kuusi Pu-
naisen Ristin piiriä: Lappi, HUP, Kaakkois-Suomi, 
Oulu, Satakunta, Savo-Karjala.  

Kemissä on totuttu maahanmuuttajiin: vuoden-
vaihteessa lakkautettu vastaanottokeskus toimi 
paikkakunnalla 12 vuotta, ja myös kiintiöpakolaisia 
on vastaanotettu pitkään. Punaisen Ristin ylläpi-
tämä vastaanottokeskus oli tehnyt yhteistyötä 
Toivola-Luotolan setlementin kanssa ja saman ta-
hon kanssa ryhdyttiin yhteistyöhön myös nuorten 
ryhmän perustamisessa. 

”Setlementillä on Kemin keskustassa monikulttuu-
rinen kohtauspaikka Mikseri, jota he tarjosivat 
nuorten ryhmän käyttöön. Mikserin työntekijä on 
opettanut nuorille terveellisen ruoan valmistusta 
juureksista ja vihanneksista, joita Kemin kaupungin 
Vihreä-Kemi -hanke on lahjoittanut,” kertoo Meri-
Lapin osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteys-
henkilö Pirkko Rytkönen. 

Yhteydet suomalaisiin nuoriin takkuavat 

Pääasiassa maahanmuuttajista koostuva ryhmä 
kokoontuu kerran viikossa arkena sekä yhtenä lau-
antaina kuukaudessa. Entä yhteydet suomalaisiin 
nuoriin? 

”Mulla on koulussa suomalaisia kavereita, joita 
olen pyytänyt mukaan monta kertaa, mutta en saa 
heitä mukaan. Ehkä he ovat ujoja,” sanoo autoalaa 
Lapin ammattikoulussa opiskeleva Mosku. 

Kontaktien saamisessa paikallisväestöön on siis 
vielä tekemistä. Pirkko Rytkönen haaveilee, että 
jossain kohtaa ryhmä saataisiin integroitua tavalli-
sen nuorisotyön puolelle.  

”On hyvä alku, että maahanmuuttajataustaiset 
nuoret tutustuvat ensin toisiinsa. Heillä pitää olla 
siihen turvallinen ympäristö. Nyt on saatu mukaan 
myös tyttöjä, joita ei tullut lainkaan aiempaan vas-
taanottokeskuksen yhteydessä olleeseen nuorten 
toimintaan,” Pirkko sanoo.  

 
Meri-Lapin osaston vertaisohjaajat Nori Al Rashed ja  
Mohammed (Mosku) Abdi. Kuva: Pirkko Rytkönen 
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Maahanmuuttajaperheet mukaan Nälkäpäivään 

Pirkko on kertonut Suomen Punaisen Ristin toimin-
nasta nuorten ryhmäläisille, joille Punainen Risti tai 
Puolikuu on tuttu omasta kotimaasta, ainakin 
merkkinä. Maahanmuuttajaperheitä pyritään hou-
kuttelemaan toimintaan mukaan konkreettisten 
tempausten kuten roskien keräystalkoiden tai Näl-
käpäivä-keräyksen kautta. 

”Joo, mä haluaisin tulla mukaan Nälkäpäivä-keräyk-
seen,” Mosku sanoo.  

Ennen sitä on kuitenkin vielä yksi nuorten ilta, 
jossa kuunnellaan ensin musiikkia ja sitten kysy-
tään nuorilta, mitä he haluaisivat tehdä. 

”Ne haluu pelata ja kilpailla, vaikka biliksessä. Ja 
voittaja saa karkkia ja suklaata!”, Mosku nauraa. 

 

Punainen Risti auttoi Afganistanista Suomeen tulleita 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset Larissa Sutinen ja Sirpa 
Liljeström tarjosivat Suomeen saapuville juotavaa Hel-
sinki-Vantaan lentokentällä. Kuva: Aleksi Seilonen 

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset olivat elo-
kuussa Helsinki-Vantaan lentokentällä auttamassa 
Afganistanista evakuoituja ihmisiä. Viranomaiset 

pyysivät Punaisen Ristin tukea poikkeukselliseen 
operaatioon.  

Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakoivat kentällä kä-
sidesiä ja hengityssuojaimia, tarjosivat Suomeen 
saapuville syötävää ja juotavaa sekä jakoivat hygie-
niapaketteja, huopia ja lapsille pehmoleluja. Lisäksi 
vapaaehtoiset olivat valmiudessa kuuntelemaan ja 
antamaan henkistä tukea evakuoiduille yhdessä vi-
ranomaisten kanssa.  

”Viranomaiset pyysivät meiltä apua Afganistanista 
evakuoitujen vastaanottamisessa. Muutamassa 
päivässä kaikkiaan 150 koulutettua vapaaehtoista 
ilmoitti halukkuudestaan osallistua tähän autta-
mistehtävään,” sanoo Suomen Punaisen Ristin 
Helsingin ja Uudenmaan piirin ensiaputoiminnan 
koordinaattori Niina Hirvonen. 

Afganistanin tilanne heikentyi nopeasti elokuun 
puolessa välissä, kun Taleban otti maan haltuunsa.  

“Afganistanista evakuoitujen vastaanotto on osoi-
tus paitsi suomalaisen yhteiskunnan auttamisha-
lusta, myös viranomaisten ja Punaisen Ristin erin-
omaisesta yhteistyöstä. Punainen Risti on valmius-
järjestönä varautunut tukemaan viranomaisia 
näissä tilanteissa, ja koulutetuilla vapaaehtoisilla 
on silloin merkittävä rooli,“ sanoo Punaisen Ristin 
maahanmuuttotyön päällikkö Erja Reinikainen.  
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Afganistanista evakuoitujen vastaanottoa lento-
kentällä johti Maahanmuuttovirasto ja osaa ope-
raatiosta Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys.  

 

 

 

Afganistanissa olevien läheisten tilanne huolestuttaa 

Suomessa asuvat afgaanit ovat hädissään ja huo-
lissaan omaisistaan Afganistanissa. Tilanne on ka-
oottinen, ihmisten hätä on suuri ja perheyhteydet 
ovat katkenneet.     

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) jat-
kaa perheyhteyksien palauttamistyötä Afganista-
nissa parhaansa mukaan. Suomen Punainen Risti 
ottaa vastaan henkilötiedusteluja, jos henkilö on 
kadonnut viimeaikaisten tapahtumien seurauk-
sena. Viivästyksiä tapausten käsittelyyn on odotet-
tavissa.  

Suomessa asuvien afgaanien perheenjäseniä on 
tällä hetkellä Afganistanissa vaikeassa tilanteessa. 

Osa heistä on odottanut pitkään pääsyä Suomen 
Intian edustustoon perheenyhdistämishakemusten 
käsittelyä varten. Punaisella Ristillä ei ole tois-
taiseksi tietoa, miten Suomessa elävien afganista-
nilaisten Afganistaniin jääneiden perheenjäsenten 
hakemusten käsittelyä jatketaan.  

Henkilötiedusteluun liittyvät kyselyt: tracing@red-
cross.fi 

Muut aiheeseen liittyvät kyselyt: migration@red-
cross.fi 

Henkisen tuen ohjeita vaikeaan tilanteeseen on 
saatavilla Punaisen Ristin verkkosivuilla.   

 

Monikielisen koronaviestinnän koordinointihanke vauhdissa 

Suomen Punaisen Ristin monikielisen ja moni-
kanavaisen koronaviestinnän koordinointihanke 
polkaistiin käyntiin alkukesällä. Ensimmäinen nä-
kyvä tempaus oli Satakunnassa juhannuksen jäl-
keen pidetty rokoteinfokampanja, jossa oli mu-
kana 12 eri kieltä puhuvaa vapaaehtoista. Hank-
keen lisäksi kampanjaa koordinoivat SPR:n Sata-
kunnan piiri ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistys 
ry. Porin Perusturva oli mukana asiantuntijaroo-
lissa.  

Elokuussa julkaistiin yhteistyössä Helsingin kau-
pungin ja Helsingin epidemiologisen toiminnan 
kanssa rokoteinfot somaliksi ja arabiaksi. Linkit vi-
deoihin ja uutiskirjeeseen (jossa juttu myös Sata-
kunnan rokoteinfosta) löytyvät Materiaalit-sivulta. 

Satakunnan rokoteinfokampanjan vapaaehtoiset. Kuva: 
Ellinoora Söderman 

mailto:tracing@redcross.fi
mailto:tracing@redcross.fi
mailto:migration@redcross.fi
mailto:migration@redcross.fi
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/henkinen-ensiapu/nain-selviat-henkisesti-kriisitilanteessa/
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Syksyn ensimmäisessä järjestötapaamisessa tutus-
tuttiin kuuden järjestön uusiin koronaviestintä-
suunnitelmiin, joita lähdetään yhteistyössä työstä-
mään syksyn aikana. Järjestöt tuottavat kohden-
nettua koronaviestintää ainakin seuraavista ai-
heista: rokotukset, disinformaatio ja koronaohjeis-
tukset. Materiaalit tehdään venäjän, arabian, so-
malin, viron ja englannin kielillä. Luvassa on vide-
oita, keskusteluohjelma, somepostauksia ja -kam-
panjoita. On siis mitä odottaa pitkin loppuvuotta! 

Myös yhteistyön Punaisen Ristin piirien kanssa toi-
votaan vilkastuvan syksyn aikana.  

Monikielinen ja monikanavainen koronaviestinnän 
koordinointihanke on toukokuussa 2021 aloittanut 
ja vuoden 2022 loppuun kestävä STEA-rahoittei-
nen projekti. Hankkeen tavoite on yhteistyössä 
järjestökumppanien kanssa kehittää ja tukea jär-
jestöjen koronaviestintää, saavuttaa niiden kautta 
mahdollisimman paljon monikielisiä kohderyhmiä ja 

vaikuttaa viestinnällä ihmisten terveyskäyttäytymi-
seen. Hanke tuottaa mahdollisimman saavutetta-
vaa koronaviestintää mahdollisimman monille, hei-
dän ymmärtämällään kielellä. Hankkeen viestin-
nässä on keskeistä tiivis yhteistyö, avoin tiedon-
kulku ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen. 

Hankkeessa on mukana toistakymmentä järjestöä 
(katso Järjestökumppanit), seitsemän Suomen Pu-
naisen Ristin piiriä ja lukuisia muita yhteistyö-
kumppaneita. Hanke toimii myös viranomaisvies-
tinnän (ensisijaisesti THL) välittäjänä järjestöille ja 
monikielisille kohderyhmille. Näet kaikki järjestö-
kumppanit sivuiltamme.  

Lisätietoa: Hankekoordinaattori marian.is-
mail@redcross.fi ja viestinnän asiantuntija erika-
evely.eisen@redcross.fi 

 

 

Paperittomia tukeville vapaaehtoisille valtakunnallinen tukiryhmä 

Punainen Risti perusti kesäkuussa valtakunnallisen 
paperittomia tukevien vapaaehtoisten tukiryhmän. 
Ryhmän tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja 
saada neuvoja paperittomien tukemiseen.  

 

Tukiryhmään kutsutaan paperittomia aktiivisesti 
tukevia vapaaehtoisia ympäri maan. Tapaamisiin 
osallistuu Punaisen Ristin paperittomat-neuvonnan 
työntekijöitä, joilta saa apua toimimiseen. Ryh-

mässä voidaan järjestää myös ohjattuja tilaisuuk-
sia, joissa keskustellaan vaikeista auttamistilan-
teista ja tuetaan auttajien omaa jaksamista. 

Paperittomia on ympäri Suomea. Avun ja tuen tar-
peita syntyy ajoittain pienemmilläkin paikkakun-
nilla, missä saatavilla olevat verkostot ovat ohuet. 
Auttamistilanteita voi olla harvoin, mutta tarvittava 
tuki intensiivistä. Valtakunnallinen tuki vastaa tä-
hän tarpeeseen. Tarkoituksena on rakentaa Suo-
men kattava verkosto vapaaehtoisista, jotka ovat 
valmiina tarvittaessa tukemaan paperitonta, osaa-
vat toimia tilanteessa ja tietävät, mistä löytyy lisää 
neuvoja. 

Vapaaehtoiset voivat olla yhteydessä piirin pape-
rittomat-yhteyshenkilöön tai valtakunnalliseen pa-
perittomat-neuvontaan sähköpostitse: paperitto-
mat@redcross.fi. Paperittomien tukemisessa saa 
neuvoa arkisin paperittomat-neuvonnasta, puh: 
040 621 0706. 

mailto:marian.ismail@redcross.fi
mailto:marian.ismail@redcross.fi
mailto:erika-evely.eisen@redcross.fi
mailto:erika-evely.eisen@redcross.fi
mailto:paperittomat@redcross.fi
mailto:paperittomat@redcross.fi
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Tule mukaan Nälkäpäivä-kerääjäksi 23.–25. syyskuuta! 

Nälkäpäivään voi osallistua monin tavoin: perinteisesti lipaskerääjänä tai digikerääjänä. Kuva: Emilia Anundi 
 

Punaisen Ristin tärkein vuosittainen varainkeruu-
kampanja Nälkäpäivä pidetään tänä vuonna 23.–
25. syyskuuta. Nälkäpäivänä kerätään varoja Pu-
naisen Ristin katastrofirahastoon, josta voidaan ir-
rottaa nopeasti varoja Punaisen Ristin auttamis-
työhön kotimaassa ja maailmalla. 

Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen luonnonkata-
strofi, konflikti, pandemia tai vaikka tulipalo. Oli 
katastrofi mikä tahansa, ihmisten perustarpeet hä-
dän keskellä ovat samat: vesi ja ruoka, vaatteet ja 
suoja. Usein myös henkinen tuki. Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset, jotka ovat pysyvästi läsnä lähes 
kaikissa maailman maissa, voivat tarjota kaikkea 
tätä apua.  

 

Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että apua 
on saatavilla jatkossakin. 

Voit ilmoittautua mukaan Nälkäpäiväkerääjäksi 
Oma Punainen Risti vapaaehtoisten tietojärjestel-
män kautta.  

Jos digikerääminen kiinnostaa enemmän, katso oh-
jeet täältä.  

Digikerääjän ohjeet englanniksi täällä.    

Nälkäpäivän pääviestit voit lukea täältä.  

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents?eventcategory=7&isOnline=-1
https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/nalkapaiva-digikeraajaksi/
https://www.redcross.fi/hunger-day/
https://rednet.punainenristi.fi/node/6671
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Punainen Risti mukana Olen antirasisti -kampanjassa 

 
Kuva: Oikeusministeriö 

Oikeusministeriö lanseerasi syyskuun 13. päivä 
Olen antirasisti -kampanjan. Kampanja toteute-
taan kahdessa eri vaiheessa: 13.–26.9. ja tammi–
helmikuussa 2022 Educa-messujen yhteydessä. 
Mukaan on ilmoittautunut yli 80 tahoa, myös Suo-
men Punainen Risti. 

Kampanjan tavoitteena on lisätä ja laajentaa tie-
toisuutta rasismista ja antirasismista, kannustaa 
sivustakatsojia puuttumaan havaitsemiinsa tilan-
teisiin, herättää yhteiskunnallista ja julkista kes-
kustelua antirasistisesta toiminnasta sekä akti-
voida ihmisiä ja organisaatioita tekemään aktiivisia 
tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lisäksi 
halutaan tuoda esille, ettei rasismiin ja syrjintään 
puuttuminen ole ainoastaan etniseen tai uskon-
nolliseen vähemmistöön kuuluvien vastuulla. 

Punainen Risti on mukana kampanjassa sosiaali-
sessa mediassa. Voit jakaa kampanjan somevide-
oita aihetunnisteella #OlenAntirasisti #Punainen-
Risti. Somevideot ja saatetekstit ovat aineistopan-
kissa avoimen linkin takana.  

 

Järjestöpäivillä pohdittiin avunsaajien moninaisuutta auttamistilanteissa 

Punaisen Ristin valmiusteemaisilla järjestöpäivillä 
oli tavoitteena vahvistaa tehokkaan avun ketjun 
toteutumista. Etsimme toimialat ylittävällä kollega-
joukolla ratkaisuja siihen, miten pystymme avus-
tustilanteissa huomioimaan avunsaajien moninai-
suuden ja auttamaan esimerkiksi ilman yhteistä 
kieltä. Sekä maahanmuuttajien että maahanmuut-
totyön näkökulmaa tuotiin esille useassa osassa 
ohjelmaa. 

Maahanmuuttotyön ja valmiuden toimialojen yhtei-
sessä tapaamisessa käsittelimme eri haavoittu-
vuuksia ja sitä, miten ne näkyvät valmiussuunnitte-
lussa ja miten niihin vastataan. 

Maahanmuuttotyön omassa toimialatapaamisessa 
oli käsittelyssä uudet koulutukset, joita on tuo-

tettu sekä työntekijöille että vapaaehtoisille. Esit-
telyiden ja keskusteluiden avulla haluamme varmis-
taa kouluttajien saatavuuden ja sitä kautta vapaa-
ehtoistemme osaamisen. 

Sekä tapaamisten keskustelut että niistä nousseet 
toimenpideideat liittyvät Punaisen Ristin toiminta-
linjauksen tavoitteisiin: lisäämme monikielisyyttä 
auttamistyössä; kehitämme maahanmuuttotyön 
osaamista hälytysjärjestelmissä; parannamme val-
miussuunnitelmien laatua ja kattavuutta ja vahvis-
tamme suojelun, moninaisuuden ja osallisuuden 
osaamista auttamistyössä. 

Lue lisää tavoitteistamme toimintalinjauksesta.   

 

 

  

https://aineistopankki.punainenristi.fi/l/6CFPzDjWZFs6
https://aineistopankki.punainenristi.fi/l/6CFPzDjWZFs6
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Hyv%C3%A4ksytty%20Toimintalinjaus%202021-2023.pdf
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Perehdytystä kotoutumiseen tarjolla

Maahanmuuttotyön yksikkö järjestää kaikille järjes-
tön työntekijöille avoimia perehdytystilaisuuksia 
kotoutumisesta. Tilaisuuksissa pääset tutustumaan 
Somaliasta Suomeen tulleiden Abdin, Bilanin ja 
heidän perheensä kotoutumisprosessiin ja kuule-
maan, miten he osallistuvat Punaisen Ristin toi-
mintaan! 

Ensimmäisessä osassa maanantaina 4. lokakuuta 
klo 9–9.30 pääset näkemään Kotoutumiskaaresta 
tehdyn uuden videon ja kuulet, miten Kotoutumis-
kaaren avulla voi pohtia mahdollisuuksia kotoutu-
misen tukemiseen. 

Toisessa osassa maanantaina 11. lokakuuta klo 9–
10 saat kuulla esimerkkejä ja kokemuksia Kotoutu-
mistarjotin-työkalusta ja siitä, miten ja millaiseen 
toimintaan Abdi ja Bilan osallistuvat. 

Poimi talteen Teams-linkit alta ja mainosta tilai-
suuksia myös kollegoillesi!  

Ma 4.10.2021 klo 9–9.30 Osa 1 Abdin ja Bilanin 
kotoutumisen prosessi: 

Click here to join the meeting 

Ma 11.10.2021 klo klo 9–10 Osa 2 Abdi ja Bilan 
osallistuvat erilaiseen toimintaan: 

Click here to join the meeting 

Perehdytys liittyy toimintalinjauksen tavoitteisiin: 
lisäämme haavoittuvassa asemassa olevien hyvin-
vointia ja sosiaalisia kontakteja; levitämme kotou-
tumisen tuen toimintamuotoja tehokkaasti ja lan-
seeraamme kotoutumistarjottimen nykyistä laa-
jempaan käyttöön. 

Lisätietoja: johanna.matikainen@redcross.fi ja ma-
ria.pikkarainen@redcross.fi 

 

Rasisminvastaisen viikon kampanjasuunnittelu alkoi 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään jälleen maalis-
kuussa. Kampanjaviikon suunnittelu alkoi 13. syys-
kuussa keräämällä ideoita ja ehdotuksia kampan-
jan pääviesteiksi ja toimintamuodoiksi. Keskuste-
luissa pohdittiin myös sitä, miten rasisminvastai-
suutta saisi näkyville ympäri vuoden. Jos sinulla on 
ajatuksia, voit lisätä toiveitasi Padletiin.   

Mukaan suunnittelutyöryhmään mahtuu vielä. Kiin-
nostuneet voivat olla yhteydessä: maria.pikkarai-
nen@redcross.fi tai sanna.saarto@redcross.fi 

Kampanja liittyy muun muassa seuraaviin toiminta-
linjauksen tavoitteesiin: vahvistamme yhteisöjen 
kykyä ottaa vastaan uusia tulijoita, avata raken-
teita ja instituutioita sekä toimimme rasismia ja vi-
hapuhetta vastaan. 

 

 

 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRjYzIyNjItNDcwMC00NDE0LTkwMDktZjNlNTY5OWNlMzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2242a81ce7-0824-4c41-91c7-2c6041ddec53%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUyOWE4YjUtOGI4Yy00Nzk1LWJmMTMtODU4N2IzY2I1ODlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2242a81ce7-0824-4c41-91c7-2c6041ddec53%22%7d
mailto:johanna.matikainen@redcross.fi
mailto:maria.pikkarainen@redcross.fi
mailto:maria.pikkarainen@redcross.fi
https://padlet.com/sprsannas/3iebzk3t4zf9u4q
mailto:maria.pikkarainen@redcross.fi
mailto:maria.pikkarainen@redcross.fi
mailto:sanna.saarto@redcross.fi
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Viranomaiset ja sidosryhmät 

Ministeriöt: Tukea Suomessa asuville Afganistanin 
tilanteesta 

Maahanmuuttovirasto, Sosiaali- ja terveysministe-
riö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö ovat julkaisseet 
tukisivustoja Afganistanin kriisiin liittyen. Sivusto-
jen tarkoitus on tukea ja tarjota tietoa Suomessa 
asuville ihmisille, joita Afganistanin kriisi koskettaa.  

Asiasta on tietoa myös Punaisen Ristin sivuilla.  

Avunpyyntöjä voi ohjata myös osoitteeseen: mig-
ration@redcross.fi 

Valtioneuvoston sivuilla on tietoa maahantulolu-
pien hakemisesta Afganistanista Suomeen ja kon-
sulipalveluista Afganistanissa.  

 

European Migration Network: Selvitys paperitto-
mien asemasta EU-maissa ja Norjassa 

Miten kansalliset, alueelliset ja paikalliset viran-
omaiset vastaavat paperittomien tarpeisiin? Millai-
sia oikeuksia heillä on ja mihin julkisiin palveluihin 
pääsy? Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta pa-
perittomuus päättyisi? Lue lisää selvityksestä, joka 
on tehty 25 EU-maassa, myös Suomessa.  

(https://ec.europa.eu/home-affairs/content/new-
emn-study-responses-long-term-irregularly-
staying-migrants_en ) 

 

TEM: Kotoutumisen sanasto julkaistu 

TEM on julkaissut ensimmäisen kotoutumista kos-
kevan sanaston. Suomen Punainen Risti on ollut 
mukana kommentoimassa sitä.  

Sanastossa huomioidaan kotoutumisen kahden- 
tai monensuuntaisuus. Kotoutuminen määritellään 
kuitenkin yksilöllisenä prosessina, joka yhdessä yh-
teiskunnan vastaanottavuuden käsitteen kanssa 
kuvaa prosessin kahdensuuntaisuutta.  

Sanastossa suositellaan, että sanaa ”kotouttami-
nen” ei käytetä. Sanasto pyrkii yhdenmukaista-
maan viranomaisten kielenkäyttöä kotoutumisesta 
puhuttaessa.   

Esimerkkejä sanastosta: 

Kotoutuminen: maahanmuuttajan yksilöllinen pro-
sessi, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteis-
kunnan kanssa ja jonka aikana maahanmuuttajan 
osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskun-
nassa lisääntyvät 

Kotoutumisen edistäminen: kotoutumisen tukemi-
nen tarjoamalla tarpeenmukaisia palveluja ja edis-
tämällä yhteiskunnan vastaanottavuutta 

Maahanmuuttaja; maahan muuttanut: ulkomailla 
syntynyt henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen, 
mutta asuu Suomessa ja on saanut oleskeluoikeu-
den 

Kiintiöpakolainen; uudelleensijoitettu pakolainen: 
YK:n pakolaisjärjestön tunnistama pakolainen, joka 
siirretään maasta, josta hän on hakenut suojelua, 
kolmanteen maahan, joka on myöntänyt hänelle 
oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella 

 

Migri: Avustajan saaminen puhutteluun helpottuu  

Turvapaikanhakijoiden on jatkossa helpompi saada 
avustaja mukaan turvapaikkapuhutteluun. Tähän ei 
enää vaadita painavia syitä. Myös valitusaika on 
nyt sama kuin muissakin hallintoasioissa eli 30 päi-

https://migri.fi/ukk-afganistan
https://stm.fi/tietoa-ja-tukea-afganistanin-kriisin-koskettamille-henkiloille-ja-peruspalveluiden-ammattilaisille
https://stm.fi/tietoa-ja-tukea-afganistanin-kriisin-koskettamille-henkiloille-ja-peruspalveluiden-ammattilaisille
https://kotoutuminen.fi/afganistan
https://www.punainenristi.fi/uutiset/afganistanin-tilanne-aiheuttaa-huolta-laheisista/
mailto:migration@redcross.fi
mailto:migration@redcross.fi
https://valtioneuvosto.fi/-/usein-kysyttyja-kysymyksia-ja-vastauksia-maahantulolupien-hakeminen-afganistanista-suomeen-seka-konsulipalvelut-afganistanissa
https://tem.fi/-/kotoutumisen-sanasto-yhdenmukaistaa-kotoutumiseen-liittyvien-kasitteiden-kayttoa
https://tem.fi/-/kotoutumisen-sanasto-yhdenmukaistaa-kotoutumiseen-liittyvien-kasitteiden-kayttoa
https://tem.fi/-/kotoutumisen-sanasto-yhdenmukaistaa-kotoutumiseen-liittyvien-kasitteiden-kayttoa
https://migri.fi/-/turvapaikanhakija-paatosten-valitusajat-pitenevat-ja-avustajan-saaminen-puhutteluun-helpottuu
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vää. Avustajien korvausperusteissa siirrytään asia-
perusteisesta palkkiosta tuntiperusteiseen kor-
vaukseen. Muutoksilla perutaan turvapaikanhaki-
joiden oikeusturvaan viime vuosina tehtyjä ongel-
mallisia rajoituksia.  

 

Valtioneuvosto: Laittoman maahantulon ja maassa 
oleskelun vastainen toimintaohjelma päivitetty 

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vas-
tainen toimintaohjelma on päivitetty vuosille 
2021−2024. Toimintaohjelman läpileikkaavia peri-
aatteita ovat ”pois varjoyhteiskunnasta” -lisäni-
men mukaisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutu-
misen turvaaminen sekä ihmiskaupan ilmitulon 
edistäminen ja haavoittuvassa asemassa olevien 
tunnistaminen.  

Ohjelmassa on oma lukunsa muun muassa paperit-
tomia koskien ja yhtenä toimenpiteenä palvelujär-
jestelmän selkeyttämisen selvittäminen. Ohjelman 
laatimisessa hyödynnettiin sisäisen turvallisuuden 

kansallisen yhteistoimintamallin tuloksia paperitto-
mia käsittelevästä työryhmästä, johon Suomen Pu-
nainen Risti osallistui.   

Migri: UEFA:lta 50 000 euroa vastaanottokeskuk-
sille 

Maahanmuuttovirasto, Palloliitto ja Jalkapallon pe-
laajayhdistys järjestävät Euroopan jalkapalloliiton 
UEFA:n myöntämällä 50 000 euron tuella Jalkapallo 
kuuluu kaikille -kiertueen vastaanottokeskuksissa. 
Samalla ne tarjoavat vastaanottokeskusten ohjaa-
jille valmennuskurssin. Jokaista kiertuepäivää saa-
puu vetämään huippupelaaja paikallisesta tai lähei-
sestä seurasta.  

Turvapaikanhakijoiden lisäksi myös valmennuskurs-
sin käyneet ohjaajat osallistuvat päivään. 

Jalkapallon lisäksi kiertueella käydään läpi suoma-
laista yhteiskuntaa koskevan kurssin materiaaleja. 
Turvapaikanhakijat saavat tietoa myös paikallisista 
jalkapallotapahtumista sekä harrastusmahdolli-
suuksista. Punaisen Ristin ylläpitämiä vastaanotto-
keskuksia on mukana hankkeessa. 

  

https://oikeusministerio.fi/-/turvapaikanhakijoiden-oikeusturva-vahvistuu
https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/laittoman-maahantulon-ja-maassa-oleskelun-vastainen-toimintaohjelma-on-paivitetty
https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/laittoman-maahantulon-ja-maassa-oleskelun-vastainen-toimintaohjelma-on-paivitetty
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Kansainvälinen tilanne 

Afganistanin pakolaisten tilanne on vaikea

Koko maailman huomio keskittyi elokuu lopussa 
Kabulin lentokentälle massiiviseen ja kaoottiseen 
evakuointioperaatioon. Pitkälti toistasataatuhatta 
ihmistä evakuoitiin maasta muutaman viikon ai-
kana, Suomeen yli 400.  

Afganistanin humanitaarinen kriisi on krooninen, ja 
viime kuukausien konflikti pahensi tilannetta. YK:n 
arvion mukaan yli 18 miljoonaa maan 38 miljoo-
nasta asukkaasta on avun tarpeessa.  

Loppuvuodesta 2020 alkanut kuivuus on vaikeut-
tanut tilannetta. Arviolta yli 11 miljoonaa ihmistä 
kärsii akuutista ruokapulasta. Sato- ja karjamene-
tykset ovat suuria: arviolta 2 miljoonaa tonnia veh-
nää ja yli 3 miljoonaa eläintä.  

Kansainvälisen rahoituksen äkillinen loppuminen 
kohdistuu yhteiskunnan perustoimintoihin. Muun 
muassa yli 2 300 terveyslaitosta uhkaa sulkemi-
nen.  

Vaikka taistelut ovat nyt pääosin hiljenneet, tar-
peet maassa ovat valtavat. Operatiivisia haasteita 
on esimerkiksi logistiikassa ja rahaliikenteessä, 
jotka vaikeuttavat kaikkien toimijoiden työtä. 
Haasteita pyritään ratkaisemaan mahdollisimman 
pikaisesti ja saamaan toimivia reittejä kuljettaa ta-
varaa naapurimaista.  

Henkilötiedustelut kuormittavat Punaista Ristiä 

Arviolta 550 000 ihmistä on joutunut jättämään 
kotinsa konfliktin seurauksena tänä vuonna. Jo 
aiemmin Afganistanin sisäisiä pakkomuuttajia oli 
lähes kolme miljoonaa. UNHCR:n mukaan Afganis-
tanin ulkopuolella oli heinäkuussa rekisteröityneinä 
pakolaisina 2,6 miljoonaa ihmistä, joista 2,2 mil-
joonaa Iranissa ja Pakistanissa. Lisäksi esimerkiksi 
Iranissa on arviolta 2,6 miljoonaa afgaanitaustaista 
paperittomina.  

Toistaiseksi maata pitkin on liikkunut suhteellisen 
vähän ihmisiä, alle 20 000 tämän vuoden alusta al-
kaen. Rajojen ylitys maateitse ei ole tällä hetkellä 
helppoa. Pakolaisten tilanne naapurimaissa on vai-
kea: uhkina ovat paperittomuus, heikot peruspal-
velut ja palautukset. Avustusjärjestöt seuraavat ti-
lannetta ja varautuvat auttamaan myös naapuri-
maissa.  

 
ICRC ylläpitää proteesi- ja kuntoutuskeskusta Kabulissa. 
Kuva: ICRC 

Punaisen Ristin liikkeen kaikki toimijat avustavat 
maassa edelleen. Punaisen Ristin kansainvälisen 
komitean ICRC:n työssä on viime aikoina painottu-
nut erityisesti akuutti terveystyö, loukkaantunei-
den hoito sekä ihmisten suojelu.  

Henkilötiedustelut ovat kuormittaneet komiteaa 
paljon. Tämä näkyy myös Suomen Punaisen Ristin 
työssä, kun ihmiset yrittävät tavoittaa tuttujaan ja 
sukulaisiaan Afgnistanissa. ICRC:n puheenjohtaja 
vieraili maassa vastikään arvioimassa toimintaa ja 
keskustelemassa toimintaedellytyksistä. 

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväli-
nen liitto (IFRC) on päivittänyt huhtikuussa julkai-
semaansa hätäapuvetoomusta. Operaatiolla pyri-
tään avustamaan 560 000 ihmistä 16 maakunnan 
alueella ja vastaamaan niin ruokaturvattomuuteen 

https://data2.unhcr.org/en/country/irn
https://www.icrc.org/en/afghanistan-crisis
https://www.ifrc.org/press-release/aid-critical-afghanistan-faces-escalating-humanitarian-crise
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kuin konfliktin aiheuttamaan sisäiseen pakolaisuu-
teen.  

Afganistanin Punainen Puolikuu jatkaa auttamista 

Afganistanin Punainen Puolikuu toimii koko 
maassa: muun muassa klinikat ja liikkuvat terveys-

yksiköt sekä sosiaalikeskukset ovat jatkaneet toi-
mintaansa läpi konfliktin. Afganistanin Punainen 
Puolikuu toteuttaa myös perusrokotusohjelmia.  

Suomen Punaisen Ristin tukemat vesi- ja sanitaa-
tio-ohjelmat ovat olleet tärkeitä erityisesti syrjä-
seuduilla. Näitä perustoimintoja pyritään jatka-
maan. Tarpeet eivät ainakaan vähene lähikuukau-
sina. 

 

 

 

 

 

 

Punainen Risti mukana auttamassa siirtolaisia Välimerellä  

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväli-
nen liitto (IFRC) on solminut kumppanuussopimuk-
sen eurooppalaisen SOS Mediterranee -järjestön 
kanssa. SOS Mediterranee auttaa merihätään jou-
tuneita siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita Välime-
rellä. Järjestö on pelastanut merestä yli 31 000 ih-
mistä vuodesta 2016 lähtien. 

 
Caroline Haga on avustustyöntekijänä Ocean Vikingillä.  

Ensimmäinen viiden hengen ryhmä Punaisen Ristin 
avustustyöntekijöitä on lähtenyt Ranskan Mar-
seille’sta Ocean Vikingin mukaan. He tukevat SOS 
Mediterraneen työntekijöitä, joihin kuuluvat pelas-
tustyön johtaja, apulaisjohtaja, meripelastajia, lo-
gistikko, sairaanhoitaja ja viestinnän asiantuntija. 

“Tämä operaatio on äärettömän tärkeä. Ihmisiä 
hukkuu edelleen Välimerellä. Merimatkan taittami-
seen käytetään huonoja veneitä, jotka ovat täynnä 
ihmisiä,” kertoo Ocean Viking -pelastusalukselle 
lähtenyt Suomen Punaisen Ristin viestinnän avus-
tustyöntekijä Caroline Haga.  

Liiton ja Sos Mediterraneen kumppanuussopimus 
on vuoden mittainen ja siihen haetaan rahoitusta 
hätäapuvetoomuksella.   

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan tänä 
vuonna toukokuuhun mennessä jo ainakin 500 ih-
mistä oli kuollut yrittäessään ylittää Välimerta.  

Suomen Punaisen Ristin tuki Afganistaniin v. 2021 

• ICRC-operaatio: 1 milj. EUR (UM) 
• IFRC, koronaoperaatio: 768 000 EUR (UM) 
• IFRC, kuivuusvetoomus: 100 000 EUR (katastrofirahasto) 
• Yhteisöterveys- ja kouluohjelma: 628 000 EUR (UM ja katastrofirahasto) 
• SPR:n avustustyöntekijä: Liiton yhteistyö- ja kumppanuuspäällikkö (etätyössä Suomessa) 

https://www.facebook.com/ARCSaf/?ref=page_internal
https://www.punainenristi.fi/uutiset/punaisen-ristin-apu-afganistanissa-jatkuu/
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/5/609134f74/unhcr-warns-mounting-refugee-migrant-deaths-central-mediterranean.html
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Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 

  
  SYYSKUU 2021 (6.9.2021)  

Asukkaita*    Yksiköitä*    
SPR perhe- ja aikuisyksiköt Yhteensä 1 845  

Keskusmajoittuneet 1 029  
Yksityismajoittuneet 816  

12   
Sisältää 30.9.2021 lakkautuvat kes-
kukset (2)  

SPR alaikäisyksiköt  Yhteensä   
Keskusmajoittuneet 17  
Yksityismajoittuneet 0  

2    

Yhteensä     1 862  14  
 

Punainen Risti ylläpitää 14 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä, joista Imatran ja Halikon vastaanottokeskukset sulje-
taan 30.9.2021 mennessä.  Lisäksi osana Lahden vastaanottokeskusta toimii tehostetun tuen osasto. 

Yhteensä Suomessa on 23 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä. Alaikäisyksikköjä Suomessa on seitsemän, joista kahta 
ylläpitää SPR.   

Vastaanottojärjestelmässä turvapaikanhakijoita on yhteensä 5 157, joita alaikäisiä 76. Suomen Punaisen Ristin vastaanottoyk-
siköissä asiakkaita on yhteensä 1 862. 

*) Laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti (5.4.2021)  
 

PUNAISEN RISTIN VASTAANOTTOKESKUKSET JA PERHERYHMÄKODIT  

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

Lapin piiri:   
Rovaniemen VOK (Laajakaistan ja 
Vaaranlaidan toimipisteet)  

    

Oulun piiri:   
Ruukin VOK  
 

 

Länsi-Suomen piiri:   
Salmirannan VOK, Jyväskylä   

 

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 

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, Annakatriina Jylhä, Johanna Matikainen, Maria Pikkarainen, Erja-Riitta Reinikainen, Tiina Salmio, 
Sanna Saarto, 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
mailto:noora.kero@redcross.fi
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