
 

 

Punaisen Ristin Hämeen piirin nuorisotoimikunta kutsuu osastot mukaan:  

Hiljainen mielenosoitus 20.6. maailman pakolaispäivänä klo 17 eri paikkakunnilla  

MITÄ?  

Tavoitteena on herätellä ihmisiä muistamaan, että jokaisena päivänä monet ihmiset joutuvat 

pakenemaan kodeistaan mm. konfliktin tai luonnonkatastrofin seurauksena.  

Hiljaisessa mielenosoituksessa osallistujat voivat käydä vierekkäin maahan makaamaan tai esim. 

seistä lähekkäin paikallaan 2-30 minuutiksi. Vieressä voi olla isolla teksti, joka selittää tapahtumaa. 

Valmiita tekstejä saatte nuorisotoimikunnalta. Muutaman vapaaehtoisen kannattaa seistä myös 

mielenosoituksen vieressä Punaisen Ristin vapaaehtoisliivit päällä ja kertoa ohikulkijoille, mistä on 

kyse. Myös tähän toimitamme valmiita vinkkejä ajankohtaisista aiheista lähempänä.  

MITEN?  

1. Pyydä muita vapaaehtoisia mukaan ja sovi mielenosoitukselle vastuuhenkilöt.  

2. Sopikaa mielenosoitukselle paikka ja varmistakaa, että ajankohta 20.6. klo 17 onnistuu 

kyseisellä paikalla.  

3. Tee tapahtumasta mainos, josta käy ilmi sen tarkoitus sekä aika ja paikka. Jaa mainosta 

paikkakunnalla sopivissa paikoissa, esim. omissa verkostoissa, sosiaalisessa mediassa, 

opiskelijoille jne. Mieti, haluatteko kertoa mainoksessa kaiken, vai onko mielenosoitus flash 

mob -tyyppinen yllättävä tapahtuma ja kutsutteko sen avulla myös yleisöä paikalle. 

Nuorisotoimikunta tuottaa osastoille valmiita mainoksia, joita voit käyttää.  

4. Muistathan ilmoittaa tapahtumasta paikallisesti poliisille! Huomaathan, että jos tapahtuma 

kasvaa suureksi, se tarvitsee myös turvallisuussuunnitelman.   

5. Jakakaa roolit:  

o ketkä menevät maahan makaamaan/seisomaan lähekkäin,  

o ketkä kertovat ohikulkijoille Punaisen Ristin liiveissä, mistä on kyse ja toiminnasta.  

o Muista myös markkinoida oman paikkakunnan toimintaa! Esim. ensiapuryhmä voi 

halutessaan tulla paikalle kertomaan toiminnastaan ja ”päivystämään.” 

6. Huomaathan, että mielenosoituksen ei ole tarkoitus provosoida, emmekä ota kantaa 

pakolaiskysymykseen poliittisesti. Punainen Risti puhuu vahvasti inhimillisen kohtelun, 

tasapuolisuuden ja puolueettomuuden puolesta.  

7. Ennen tapahtumaa varmistakaa, että paikalle lupautuneet muistavat tulla. Ottakaa mukaan 

makuualustoja, pressuja tai muuta alustaksi tai pyytäkää osallistujia tuomaan sellaiset 

itselleen mukanaan. Ohjeistakaa osallistua myös esim. vaatetuksen suhteen, jos haluatte, 

että kaikki pukeutuvat esimerkiksi samaan väriin. Osallistujien saapuessa ennen 

mielenosoitusta varmista, että kaikki tietävät oman roolinsa.  

8. Muista kysyä osallistujilta lupa kuviin ja ota kuvia tapahtumasta! Laita kuvat esim. osaston 

sivuille Facebookiin ja Instagramiin tunnisteilla #punainenristi #sprnuoret #sprflashmob 

#frcflashmob #maailmanpakolaispäivä #sprhiljainenmielenosoitus #humanitaarinenoikeus  

Hiljaista mielenosoitusta puuhataan jo ainakin Tampereella ja Vääksyssä, lähde mukaan!  

KYSYTTÄVÄÄ?  

Ota yhteyttä SPR Hämeen piirin nuorisotoiminnan kehittäjään Heini Lumioon,  

heini.lumio@redcross.fi tai 040 135 8717  
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