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Joulukahvilan taustaa 

 
Punaisen Ristin osastojen järjestämät 
joulukahvilat saivat alkunsa Helsingin ja 
Uudenmaan piirin Hyvän elämän eväät  
-hankkeessa, jota tuki HOK-Elanto. 

Kahviloita pidettiin jouluna 2016-2019 

ympäri Suomen. Kahvilat saivat hyvää 
näkyvyyttä mediassa.  

 
Punaisen Ristin joulukahviloissa yhdistyy 

ihmisten halu ja tarve olla yhdessä. 
Joulukahvila on vahva viesti siitä, ettei 
kenenkään tarvitse olla yksin. Joulu on 

yhdessäolon, antamisen sekä saamisen 
juhlaa.  
 
Kahviloille on tarvetta, koska yhä useampi 
asuu yksin. Kaikilla ei ole läheisiä, joiden 
kanssa viettää joulua. Moni myös kaipaa 
perinteiseen jouluun jotain uutta.  

 
Koronapandemian aikana kahvila 
voidaan tehdä verkkotapahtuma tai 
ryhmäpuhelu Laajasalon osaston 
vapaaehtoisten luoman mallin mukaan. 

 

 
KAIKKI MUKAAN 

Punaisen Risti toimii yksinäisyyden 
vähentämiseksi ja kannustaa kaikkia 
osallistumaan 

Joulukahvilassa, myös etätapahtumassa, 
noudatetaan turvallisemman tilan 
periaatteita: 

Näissä tiloissa noudatetaan Suomessa 
voimassaolevia yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan 
jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus  

riippumatta syntyperästä, etnisestä 
taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, 

sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai 
sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai 
kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, 
elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, vammaisuudesta, 

kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai 
taloudellisesta asemasta tai muusta 
tekijästä. 

Minkäänlainen henkilöön kohdistuva 
kiusaaminen ei ole sallittua 

Joulu on monille yksinäinen ja korona tuo meille kaikille yhdessäoloon ja jaksamiseen 

oman lisänsä (Joonas Brandt).  
 

 

Ilon, toivon ja luottamuksen joulu 
 

Tänä vuonna haluamme olla yhdessä enemmän kuin 

koskaan – fyysisestä etäisyydestä huolimatta. 

Punaisen Ristin etäjoulukahvila tarjoaa mahdollisuuden 

kohdata muita ja tulla mukaan, jos kaipaa joulun aikana 

kohtaamisia ja tekemistä. 

Kyseessä ei ole jäyhä joulujuhla, vaan vuorovaikutteinen, 

helposti lähestyttävä ja kodikkaanoloinen, kaikille avoin 

virtuaalinen kahvila. 

Kahviloita voidaan järjestää samalla mallilla jopa useampana 

päivänä: aattokahvila, joulupäivän kahvila, tapaninpäivän 

kahvila tai uuden vuoden kahvila. 

 

Punaisen Risti toimii yksinäisyyden vähentämiseksi ja 

haluaa kannustaa kaikkia ihmisiä mukaan 

osallistumaan. 

 

Joulu on monille yksinäistä aikaa. Joulukahvila tarjoaa 

mahdollisuuden tavata muita ja tulla mukaan 

vapaaehtoiseksi silloin, kun kaipaa joulunaikana 

tekemistä. 

 
 

 

 

 
Lisätietoja: Ystävätoiminta korona-jouluna –sivu RedNetissä: https://rednet.punainenristi.fi/node/61322  
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Etäjoulukahvilan toteutus 

 
Joulukahvila järjestetään vuorovaikutteisena etäkokouksena esim. Teamsillä (ohjeita Teamsin käyttöön), 
Discordilla (ohjeita Discordin käyttöön) tai ryhmäpuheluna (ohjeita ryhmäpuhelun käyttöön).  
  
Mainostakaa kahviloita nykyisille ja uusille vapaaehtoisille  

• Moni kaipaa tekemistä jouluun, joulukahvilan pitäminen on mainio tapa viettää joulua 
• Vapaaehtoistehtävä joulukahvilassa on helppo tapa tulla mukaan toimintaan 

• Vapaaehtoisia voi rekrytoida esim. seuraaviin rooleihin  

o Tuottaja: kokonaisuus ja aikatauluista kiinni pitäminen 
o Markkinointi 
o Tekninen tuotanto: Teams, Discord tai ryhmäpuhelinyhteys 
o Ohjelma: pienet leikit ja ohjelmanumerot, juontaja, kahvilaemännät ja isännät (jututtavat ja 

aktivoivat)  

  
Mainostakaa kahviloita Facebookissa (kaupunginosaryhmät jne.), Instagramissa ja muualla, laajasti suurelle 
yleisölle ja myös SPR:n ystäväasiakkaille. Maksetun some-mainonnan kuluihin voi hakea Joulukahvila-
avustusta. Lisätietoja avustuksesta.  

• Hyödyntäkää Aineistopankista ja RedNetistä löytyviä some-jakokuvia ja ilmoituspohjia 

 
 

Teeman juoksutus, esimerkiksi 
 

Ohjelma,  kesto esim 1 t + hengailuaika? 

 
• Joulupukki lähtee matkaan -video https://www.youtube.com/watch?v=Qm4QG3h23Wo  

 

• Tervetuloa sanat, juontaja 
 

• Esittäytyminen chatissä vaikka tonttunimillä ja mitä näkyy edessäsi: Tonttunimi: oma toinen etunimi 
ja joulunajan lempisyötävä ”Olen Maria Pipari ja edessäni on joulukynttilä” 

 
• Jos osanottajia on vuorovaikutteisissa osuuksissa enemmän kuin 8 jakaudutaan  Teams-ryhmiin 

“kahvilapöytiin” (4 + kahvilaemäntä joka fasilitoi keskustelua) 
 

• Ohjelmassa voisi olla esim. Joululauluja joko livenä tai videolta (voi joko laulaa kotona itsekseen 
mukana tai vaan kuunnella)  

 
• Keskustelua kahvipöydissä: esim. mitä ajatuksia joululaulu herätti.  Tarvittaessa ryhmiin 

jakautuminen Teamsillä. 

 
• Erilaisia vuorovaikutteisia kisoja: Käden ylös nostamalla äänestys, mentikysely, kahoot-kisa ”Mikä on 

paras ruoka jouluna”  
 

• Kotikokkailua tms.: Joku koristelee pipareita kamera auki ja kuvaa omaa puuhailuaan, muut ohjaa 
koristelua vuorotellen 

 

• Kinkkubingo 
 

• Joululahjojen jako: Jokainen tuo halutessaan yhden lahjan yhteiseen joulusäkkiin: joululahja on lyhyt 
runo, kortti, kaunis kuva tai ajatus, Musiikkiesitys tai vaikkapa musavideo netistä 
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