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Tukea ja tekoja turvapaikanhakijalle 

Suomeen saapuu viikoittain satoja turvapaikanhakijoita. Vastaanottokeskuksia on ympäri Suomea ja 

uusien avaamisesta neuvotellaan jatkuvasti. Järvenpään kaupunki antaa tällä hetkellä edellisvuosien 

tapaan kuntapaikkoja ja lisäksi kaupunkiin muuttaa itsenäisesti pakolaistaustaisia henkilöitä. 

Seurakuntaopisto aloittaa lähiaikoina koulutuksen turvapaikanhakijanuorille.  

Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa ja Järvenpäässä tarvitsevat vaatteita ja erilaisia 

tarvikkeita. 

Järjestämme yhteistyössä keräyksen 16.9.–22.9.2015. SPR kerää lahjoitettavat tavarat ViaDia torin 

tiloissa Järvenpään keskustassa osoitteessa Sibeliuksenkatu 12. Tämän jälkeen tavarat lajitellaan 

vapaaehtoisvoimin ja toimitetaan pitkin syksyä vastaanottokeskuksiin sekä Järvenpäähän saapuville 

turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Lisäksi tavaraa toimitetaan Punaisen Ristin Kontti-

kierrätystavarataloon. 

Lahjoituksia voi tuoda ViaDia-torille ma-pe klo 10–17 ja la-su klo 10–14. Myymälässä on 

vapaaehtoisia ottamassa vastaan lahjoituksia. Tunnistat vapaaehtoiset Punaisen Ristin liivistä.  

Lahjoitusten tulee olla hyväkuntoisia, puhtaita ja siistejä. Tällä hetkellä otetaan vastaan vain: 

 Astioita, talvivaatteita ja vastasyntyneen lapsen vaatteita ja tarvikkeita (vauvanvaunut, 

rattaat, syöttötuolit, sängyt) 

 

 Patjoja, peittoja, tyynyjä, lakanoita, pyyhkeitä ja verhoja  

 

 80-90cm leveitä perussänkyjä, otathan yhteyttä jarvenpaa@punainenristi.fi , niin sovitaan 

sängyn toimittamisesta. 

 

 Polkupyöriä. Setlementti Louhelan toiminnassa kunnostetaan myös hieman rikkinäisiä 

pyöriä 

 

 Kannettavia tietokoneita, joissa on wlan-yhteysmahdollisuus. Setlementti Louhelan 

toiminnassa kovalevyt tyhjennetään ja asennetaan uusi käyttöjärjestelmä. Vanhat windows 

xp-koneet käyvät. 

 

Vapaaehtoistyöhön haetaan uusia henkilöitä. Järjestämme syksyn aikana sekä vuoden alussa 

vapaaehtoistyön kurssit.  Uudesta keräyksestä ja tulevista kursseista tiedotetaan myöhemmin. 

 

mailto:jarvenpaa@punainenristi.fi


Tätä keräystä ovat toteuttamassa yhteistyössä Järvenpään kaupungin maahanmuuttajatoimisto 

Verso, Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliike, ViaDia Järvenpää, Järvenpään Scoutit, Järvenpään 

seurakunta, Setlementti Louhela, Vapaaseurakunta Arkki ja Punaisen Ristin Järvenpään osasto. 

Vapaaehtoistyöhön sekä tuleviin tempauksiin haastetaan mukaan myös kaikki muut 

järvenpääläiset järjestöt ja toimijat; mukaan pääset ottamalla yhteyttä seuraaviin tahoihin: 

Hyvä Kasvaa Järvenpäässä – asukasliike: 

 Jos haluat mukaan lajittelutyöhön tai tietää toiminnasta, ota yhteys 

www.facebook.com/hyvakasvaajarvenpaassa 

www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi 

info@hyvakasvaajarvenpaassa.fi 

 

Setlementti Louhela 

 Hakee vapaaehtoisia ystävätoimintaan, suomen kielen ja muiden monikulttuuristen kerhojen 

ohjaajiksi ja avuksi arjen asiointiin. Ota yhteyttä: 

pirjo.heikkila@setlementtilouhela.fi puh. 050 362 32 61 

www.setlementtilouhela.fi 

 

Järvenpään Scoutit 

 Vapaaehtoiset pääsevät mahdollistamaan monikulttuurisen partioharrastuksen eri taustoista 

tuleville lapsille ja nuorille sekä järjestämään tapahtumia ja retkiä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 

jscoutit@gmail.com / 044-3300695 (Hanna) 

 www.jscoutit.com 

 

Järvenpään Seurakunta 

 Hakee lipaskerääjiä Katastrofikeräykseen, jonka tuotto ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta 

Euroopan pakolaisten auttamiseksi. Ota yhteys 

 www.arjenihmeita.fi/jarvenpaa 

 

ViaDia -tori Järvenpää  ja Vapaaseurakunta Arkki 

 Järjestää työkokeilua ja kerhotoimintaa maahanmuuttajille. Vapaaehtoistyöntekijät ovat 

tervetulleita mukaan monikulttuurisen perhekerhon toimintaan. Ota yhteys  

jarvenpaa@viadia.fi  

 

Punaisen Ristin Järvenpään osasto 

 SPR on järjestää ja organisoi keräyksiä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa  

 Nälkäpäivä-keräykseen 17.–19.9. haetaan vapaaehtoisia lipaskerääjiä. Tuotto menee 

Katastrofirahaston kautta sekä maailmalle että kotimaahan.  

 Jos haluat mukaan vapaaehtoistyöstä tai Punaisen Ristin toiminnasta, ota yhteys  

jarvenpaa@punainenristi.fi tai puh. 0400-905253, 

fb-sivulla SPR Järvenpään osasto 

 

Järvenpään kaupunki, maahanmuuttajatoimisto Verso 

 Laajasti mukana eri maahanmuuttajaryhmien vastaanotto- ja kotottamistyössä  

 Jos haluat lisätietoa, ota yhteys 

www.jarvenpaa.fi/ maahanmuuttajienpalvelut 

maahanmuuttajatoimisto@jarvenpaa.fi 
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