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Punaisen Ristin joulukahvilat - Arjen tekoja pyhänä 

Espoossa joulukahvila järjestetty jo kahdesti. Ollaan yhdessä omana itsenämme, kuvaa 

joulukahvilaa Keski-Espoon osaston puheenjohtaja Katri Rannisto Villa Apteekin 

joulukahvilaa. 

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen vapaaehtoiset järjestivät jouluna kolme joulukahvilaa: 

Lohjalla, Espoon Keskuksen Villa Apteekissa ja Hermannissa Helsingissä. Joulukahvilat olivat järjestäjille ja 

osallistujille mukava tapa olla yhdessä jouluna. Ne eivät tuottaneet merkittäviä kustannuksia tai kuluja. Iloa, 

valoa ja inhimillisyyttä ne tuottivat sen sijaan paljon. Kahvilat ovat osa HOK-Elannon tukemaa Hyvän elämän 

eväät -hanketta pääkaupunkiseudulla. 

Mitä uutta tai mielenkiintoista joulukahviloissa oli? 

Joulukahviloiden järjestäminen ei ole uusi ajatus, niissä ei itse asiassa ole kovinkaan paljon uutta. Joulun ja 

juhlapyhien erityisyys ihmissuhteille on ollut esillä pitkään. Myös erilaiset pop-up-kahvilat ja -ravintolat on jo 

keksitty. Innovatiivista näissä Punaisen Ristin joulukahviloissa oli se, että niissä yhdistettiin ihmisten halu ja tarve 

olla yhdessä, Punaisen Ristin toiminta-ajatus auttaa ja saada iloa auttamisesta ja pop-up-kahvila tiettyyn 

erityisajankohtaan. 

Joulukahvilat olivat siis kaikessa yksinkertaisuudessaan, mutta monen asian yhdistelmänä, Punaiselle Ristille silti 

uusi tai vähintään uudella tavalla tässä ajassa tehtyä uutta toimintaa.  

1) Joulukahviloille on selvä tilaus kaupungistumisen ja yksinasuvien määrän kasvun myötä. 

2) Ihmiset hakevat uusia tapoja viettää juhlapyhiä 

3) Joulukahvila on vahva viesti, että kenenkään ei tarvitse olla yksin.  

4) Joulukahvila on avoin kaikille, se ei maksa mitään. 

5) Joulukahvilan järjestäminen oli järjestäjille tapa viettää joulua. 

6) Joulukahvilan järjestämiseen oli helppo saada uusia ihmisiä mukaan. 

7) Järjestäminen on helppoa. 

8) Tiloja ja järjestäjäkumppaneita on erittäin helppo saada. Espoossa Mielenterveysyhdistyksen tilat. 

9) Kustannukset ovat erittäin pienet. 

10) Toiminta on monistettavissa eri puolille kaupunkia ja kuntia. 

Joulukahvilat toteutettiin, kuten kansalaistoiminnassa parhaimmillaan tehdään, saman tien sen enempää asiaa 

kehittämättä, problematisoimatta ja hallinnoimatta. Niitä voi siis pitää myös onnistuneena kokeiluna, jolle on jo 

tiedossa jatkoa ja jota kannattaa laajentaa vaikka koko maahan. 

Yhteen kahviloista tuli muuten vieraaksi soittaja poljettavan harmonin kanssa. Tällaiselle yhteen tulemiselle ja 

yhdessäololle joulukahvila tarjosi myös erinomaisen alustan. 

Mainittu helppo monistettavuus ja samalla kopioitavuus ei aina bisneksessä liene hyvä asia, mutta hyvien 

tekojen maailmassa ja auttamistyössä on. Kehotan siis kaikkia tekemään yhdessä, tai ainakin Punaisen Ristin 

osastoja kopiomaan joulukahvilat ensi joulua varten, tai miksei jo juhannukseksi, ilon ja valon juhla sekin. 

Teksti: Tapani Tulkki Ja Pirjo Vesala 

Lisätietoja: Pirjo Vesala, pirjo.vesala@punainenristi.fi 

https://www.linkedin.com/pulse/punaisen-ristin-joulukahvilat-arjen-tekoja-vai-tapani-tulkki
mailto:pirjo.vesala@punainenristi.fi

