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Joulukahvilan taustaa 

 
Punaisen Ristin osastojen järjestämät 
joulukahvilat saivat alkunsa Helsingin ja 
Uudenmaan piirin Hyvän elämän eväät   
-hankkeessa, jota tukee HOK-Elanto. 
 
Positiivisen vastaanoton ja hyvien 
kokemusten saattelemina kahviloita pidettiin 

jouluna 2016 myös muualla Suomessa. 

Kahvilat saivat hyvää näkyvyyttä mediassa. 
 
Punaisen Ristin joulukahviloissa yhdistyy 
ihmisten halu ja tarve olla yhdessä.  
Kahviloille on selvä tilaus kaupungistumisen 

ja yksinasuvien määrän kasvun myötä. 
Kaikilla ei ole läheisiä, joiden kanssa viettää 
joulua ja moni kaipaa perinteiseen jouluun 
myös jotain uutta.  
 
Joulukahvila on vahva viesti siitä, ettei 
kenenkään tarvitse olla yksin. Kahvittelun ja 

lisäksi kahviloissa on mahdollisuus tutustua 
uusiin ihmisiin, pelata lautapelejä, järjestää 
kevyttä ohjelmaa tai olla vain. 

 
Toisten seura, mukava yhdessäolo ja 
yhteinen tekeminen antavat hyvän mielen 
niin kahviloita järjestäville vapaaehtoisille 

kuin vieraillekin.  
 
Kahvilat ovat avoimia kaikille. Kahviloissa ei 
erotella, kuka on yksinäinen ja kuka ei. 
 
”Parasta kahvilassa oli rento yhdessäolo, 

spontaani ohjelman esitys ja joululaulujen 
laulaminen. Oli kiva tutustua uusiin ihmisiin.” 
 
”Kahvilan järjestäminen toi mukavaa 
vaihtelua pitkiin joulunpyhiin, jotka muuten 
olisin viettänyt yksin kotona.”  

  (Kuvaaja: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti)  

 

 

Vinkkejä Joulukahvilan järjestämiseen 

 

Joulukahvilan voi järjestää osaston omissa tai 

yhteistyökumppanin tiloissa (esim. seurakunta, muu järjestö, 

paikallinen yritys) 

Kahvilaa voi pitää jouluaattona, joulu- tai tapaninpäivänä tai 

uutena vuotena.  

Tapahtumassa mukana: 

 Kahvia, mehua, glögiä (vapaaehtoinen maksu) 

 Lahjoituksena pyydettyjä tai talkoilla leivottuja 

pipareita, torttuja, pullaa tms. 

 Joululauluja nauhalta tai yhdessä laulettuna; sanat voi 

heijastaa seinälle osoitteesta www.suomalainenjoulu.fi  

 Pelejä, lukemista, juttelua, muuta tekemistä 

 Vapaaehtoisia pitämässä seuraa ja kahvittamassa 

o kahvilan järjestäminen on myös vapaaehtoiselle 

tapa viettää joulua 

o hyvä tapa saada mukaan uusia vapaaehtoisia 

o koko perheen ja sukupolvien yhteinen 

tapahtuma 

o Kaikki mukaan! – vaihtelua joulun pitkiin pyhiin 

 

 

 

   

Joulu on monille yksinäistä aikaa. 

Joulukahvila tarjoaa mahdollisuuden 

tavata muita ja tulla mukaan 

vapaaehtoiseksi silloin, kun kaipaa 

joulunaikana tekemistä. 

 

Punaisen Risti toimii yksinäisyyden 

vähentämiseksi ja haluaa kannustaa 

kaikkia ihmisiä mukaan osallistumaan. 

 

 

 

 

  Lisätietoja: Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, maaret.alaranta@punainenristi.fi 
 

 

http://www.suomalainenjoulu.fi/
mailto:maaret.alaranta@punainenristi.fi
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Tiedottaminen ja markkinointi 

 

o Mainostakaa kahviloita nykyisille ja uusille vapaaehtoisille 

o Moni kaipaa tekemistä jouluun, vapaaehtoistyö joulukahvilassa on mainio tapa 

viettää joulua 

o Vapaaehtoistehtävä joulukahvilassa on helppo tapa tulla mukaan 

o mainostakaa vapaaehtoistehtäviä hyvissä ajoin loka-marraskuussa, kun ihmiset 

alkavat miettiä joulunviettoaan 

o oman panoksensa voi antaa myös leipomalla jouluherkkuja ja lahjoittamalla ne 

joulukahvilaan 

o vapaaehtoinen voi toimia tarjoilussa, ohjelman esittäjänä / koordinoijana, 

jutteluseurana, pelikaverina, laulattajana, saattamisapuna 

o Mainostakaa kahviloita kauppojen ilmoitustauluilla, paikallislehtien ilmaisilla 

menopalstoilla, hyödyntäkää ilmoituspohjaa maksetuissa lehti-ilmoituksissa 

o Joulukahviloiden ilmoitustaulu-, lehti-ilmoitus- ja somepohjat löytyvät Aineistopankista  
 


