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Punainen Risti  
 

Historiaa 
 
Ajatus kansainvälisen ja puolueettoman avustusjärjestön 

tarpeesta syntyi Solferinon taisteluissa 1859. 
 
Sveitsiläinen Henry Dunant järjesti vapaaehtoisia autta-

maan Solferinon taistelun uhreja Pohjois-Italiassa vuonna 
1859 ja kirjoitti kokemuksistaan kirjan Solferinon muisto 

(1862). Siinä hän esitti, että kaikkiin maihin perustettai-
siin vapaaehtoinen järjestö avustamaan sodanaikaista 
lääkintähuoltoa ja että haavoittuneiden hoito turvattaisiin 

kansainvälisin sopimuksin. 
 

Jo seuraavana vuonna Genevessä perustettiin toimikunta, josta muodostui Punaisen 
Ristin kansainvälinen komitea. Se määritteli Dunantin ajatusten pohjalta avustusyh-
distysten tehtävät ja suositteli niiden perustamista. 

 
Kansallisia yhdistyksiä alkoikin 

syntyä nopeasti eri puolille Eu-
rooppaa ja myöhemmin myös 
muihin maanosiin. Monessa 

maassa tehtäväksi otettiin alusta 
alkaen myös suuronnettomuuk-

sien uhrien avustaminen ja tais-
telu kulkutauteja vastaan.  

 

 

Erilainen auttaja 
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike eroaa muista kansainvälisistä avustusjär-
jestöistä merkittävällä tavalla: se on pysyvästi läsnä lähes kaikkialla maailmassa. 

 
Ylivoimaisesti suurin osa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun maailmanlaajuisesta 

humanitaarisesta työstä tehdään paikallistasolla. Liikkeellä on lähes kahdessa sadas-
sa maassa kansallinen yhdistys, joissa toimii miljoonia jäseniä ja vapaaehtoisia. 
 

Kun apua tarvitaan, Punaisen Ristin ei siis lähtökohtaisesti tarvitse lennättää ketään 
paikalle voidakseen auttaa. Useimmissa tapauksissa paikallinen apu riittää, ja tarvit-

taessa kyseisen maan oma kansallinen Punainen Risti tai Puolikuu voi ohjata koko 
maan resurssit avustustyöhön. 
 

Jos tämä ei riitä, naapurimaiden Punaiset Ristit pääsevät auttamaan nopeasti. Isojen 
katastrofien sattuessa kansainvälinen Punainen Risti voi hälyttää nopeasti avuksi, 

vaikka kaikki maailman Punaiset Ristit. Esimerkiksi Haitin maanjäristyksen auttamis-
töissä oli mukana yli kaksikymmentä avustustiimiä eri puolilta maailmaa. 
 

Punainen Risti ei poistu paikalta, kun katastrofi on ohi, vaan elää pysyvästi työnsä 
tulosten kanssa. Tämä takaa sen, että työ on kestävää. 
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Punaisen ristin periaatteet  
Punaisen ristin ja punaisen puolikuun liike 
noudattaa kaikessa toiminnassaan seitsemää 

perusperiaatetta. Toiminnan periaatteet vah-
vistettiin vuonna 1965. Näitä samoja periaat-

teita noudatetaan myös Punaisen Ristin Nuor-
ten turvataloilla. 
 

 
Inhimillisyys 

Punaisen ristin liike, joka on syntynyt halusta 
auttaa erottelematta haavoittuneita taistelu-
kentällä, pyrkii sekä kansainvälisesti että 

kansallisesti estämään ja lievittämään inhi-
millistä kärsimystä kaikkialla, missä sitä 

esiintyy. Sen tavoitteena on suojella elämää, 
terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten 
välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä 

ja pysyvää rauhaa. 
 
Punaisen Ristin Nuorten turvataloilla tämä periaa-

te näkyy toiminnassa arvostavana ja kunnioitta-

vana suhtautumisena kaikkia ihmisiä kohtaan. 

Toiminta lähtee asiakkaista ja heidän tarpeistaan, 

sillä perhe on asiantuntija omassa tilanteessaan.  

 
 

Tasapuolisuus 
Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei 

kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen 
aseman perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat suurimmassa hädässä. 
 

Punaisen Ristin ovet ovat auki kaikille apua tarvitseville, ja Nuorten turvatalo on ennen kaik-

kea Punaisen Ristin paikka. Turvatalolla autetaan myös niitä, jotka eivät varsinaisesti kuului-

sikaan juuri turvatalon asiakaskuntaan, esimerkiksi ohjaamalla/saattamalla heidät sopivien 

palveluiden piiriin.  

 
 

Puolueettomuus 
Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja järjestö 
pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu po-

liittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin. 
 
Nuoren asioita ratkottaessa turvatalolla varmistetaan, että kaikki osapuolet tulevat kuulluksi.  

Kaikille annetaan tilaa olla oma itsensä. Toiminta on avointa ja puolueetonta. 

 

 
Riippumattomuus 
Punaisen ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistykset toimivat humani-

taarisissa tehtävissä oman maansa hallitusten apuna ja ovat maansa lainsäädännön 
alaisia, niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toi-

mia punaisen ristin periaatteiden mukaisesti. 
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Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ovat aina ensisijaisesti Punaisen Ristin toiminnan alaisia, 

ja siten toimivat itsenäisesti ja riippumattomina. Nuorten turvatalolla ei ole viranomaisroolia, 

vaan toimivat viranomaisten apuna ja noudattavat Suomen lakia.  
Vapaaehtoisuus 

Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä. 
 

Nuoret ja heidän vanhempansa tulevat nuorten turvataloille vapaaehtoisesti.  Vapaaehtoisuus 

tulee esiin myös siinä, että turvatalolla työskentelee työntekijöiden rinnalla vapaaehtoisia, 

joita ilman Nuorten turvatalojen palveluita olisi mahdotonta tuottaa. 

 

 
Ykseys 
Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, 

jonka tulee olla avoin kaikille maan kansalaisille ja jonka tulee ulottaa toimintansa 
koko maan alueelle. 
 

Nuorten turvatalot ovat osa Suomen Punaista Ristiä, ja täten osa kansainvälistä Punaista 

Ristiä. Nuorten turvatalot ovat avoinna kaikille. 

 

 
Yleismaailmallisuus 

Kansainvälinen punaisen ristin ja punaisen puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen 
kansalliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa 
toinen toisiaan. 

 
Kansainvälisyys on osa nuorten turvatalojen toimintaa. Se näkyy esimerkiksi osallistumisissa 

erilaisiin punaisen ristin avustuskeräyksiin sekä vapaaehtoisten opintomatkoissa maailmalle.  

Nuoret ja vapaaehtoiset edustavat useita eri kulttuureita.
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Suomen Punainen Risti  
 

Historiallisia faktoja… 
 

SPR perustettiin toukokuussa 1877 
nimellä Yhdistys haavoitettujen ja 

sairasten sotilasten hoitoa varten. 
 
Ensimmäinen SPR:n varustama 

kenttäsairaala henkilökuntineen 
lähti Turkin sotaan jo 2kk yhdis-

tyksen perustamisen jälkeen 1877. 
 

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Jäsenet 

johtavat maailmanlaajuista järjestöä Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat 
oman paikkakuntansa paikallisosastossa. Osastoja on yhteensä yli 500. 

 
Kahdentoista piiritoimiston työntekijät tukevat osastojen vapaaehtoisia. Piirit järjes-
tävät oman alueensa vapaaehtoisille koulutuksia ja tapahtumia, joissa vapaaehtoiset 

jakavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja ja saavat uutta intoa vapaaehtoistoimin-
taan. 

 
Koko maan vapaaehtoistoimintaa ja Punaisen Ristin auttamistyötä koordinoi keskus-
toimisto. Sen vastuulla on järjestön toiminnan kehittäminen, viranomaisyhteistyö, 

valtakunnalliset kampanjat, kuten Nälkäpäivä, ja kansainvälinen avustustyö. Lisäksi 
keskustoimisto vastaa Punaisen Ristin kannanotoista ja pyrkii edistämään järjestön 

arvoja suomalaisessa päätöksenteossa. 
 
Ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön valitsema yleiskokous, joka kokoontuu joka 

kolmas vuosi. Yleiskokouksessa järjestölle valitaan hallitus ja muut luottamuselimet, 
jotka johtavat järjestön toimintaa. 

 
Suomessa: 

40 000 vapaaehtoista 
80 000 jäsentä 
100 000 säännöllistä lahjoittajaa 

132 000 verenluovuttajaa 
 

Suomen Punaisen Ristin toimintamuodot: 
 

➢ hätäapu kotimaan onnettomuustilanteissa 

➢ keräykset ja lahjoituskohteet 
➢ ensiapuryhmät ja ensiapukoulutus 

➢ ystävätoiminta ja omaishoitajien tuki 
➢ terveyspisteet ja terveyden edistäminen: seksuaaliterveys ja päihdetyö  
➢ lasten Reddie- ja terhokerhot, sekä nuorten toiminta 

➢ turvapaikanhakijoiden tukeminen ja monikulttuurinen toiminta 
➢ Veripalvelu  

➢ Kontti kierrätystavaratalot 
➢ Nuorten turvatalot 
➢ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi 

➢ Lisäksi Suomen Punainen Risti auttaa luonnononnettomuuksien ja sotien uhreja ja 
tekee kehitysyhteistyötä ympäri maailman.  
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Suomen Punaisen Ristin organisaatio 
 
 
 
 

              
         osallistuu    toimii 

             päätöksentekoon   osaston työ-
yksiköissä 
 

 

 

KESKUSTOIMISTO 

PÄÄSIHTEERI 
- johtaa järjestön 
toimintaa 

YLEISKOKOUS (joka 3. vuosi) 
- ylin päättävä toimielin 

- vahvistaa toimintaa ja taloutta koskevat suuntaviivat ja suositukset 

KANSAINVÄLINEN PUNAINEN RISTI JA PUNAINEN PUOLIKUU 
- kansainväliset strategiat ja sopimukset 

- ylin päättävä elin kansainvälien konferenssi joka 4. vuosi 

NUORTEN 
TURVATALOT 

LAITOKSET VALIOKUNNAT 
JA TOIMIKUN-

NAT 

HALLITUS 
- ohjaa ja kehittää järjestön toimintaa 
- päättää toiminta- ja taloussuunnitelmista  

ERILLISET PAL-
VELUYKSIKÖT 

PIIRI- 
TOIMISTO 

PIIRIN KOKOUS 
-syyskokous 

- kevätkokous 

- piirejä 12 

OSASTON HALLITUS 
- johtaa osaston toimintaa 

PIIRIN HALLITUS 
- kehittää ja ohjaa piirin toimintaa ja 

taloutta 

jne vanhusten- 
kerho 

ensiapu- 
ryhmä 
 

nuoriso- 
ryhmä 

ystävä- 
kerho 

VALTUUSTO 
- valvoo järjestön toiminnan toteu-

tumista, taloutta ja halintoa 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN JÄSEN 

OSASTON KOKOUS 
- syyskokous 
- kevätkokous 
- osastoja n 600 

osaston 
työntekijät 
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SPR Nuorten turvatalot  

 
Miten kaikki sai alkunsa 

Vuonna 1990 suomessa huomattiin 

uudenlainen ilmiö: nuorten kerään-
tyminen Helsingin keskustaan, eri-
tyisesti aseman seudulle. Nuorten 

kerääntymisessä kaupungin kes-
kustaan ei sinänsä ollut mitään 

uutta. Ilmiö oli kuitenkin erilainen, 
sillä nämä nuoret elivät kadulla ja 
kaupungin keskustassa päiväkau-

sia. Alettiin puhua jopa katulapsis-
ta. He viettivät öitä ulkosalla ja 

epämääräisissä majapaikoissa. 
Lanseerattiin uusi termi: kuljeske-

levat lapset ja nuoret. 

Punaisessa ristissä syntyi ajatus nuorten kriisiasumisprojektista, jolle haettiin raha-
automaattiyhdistyksen tukea. Saadun tuen avulla käynnistettiin kokeiluprojekti ja 

perustettiin ensimmäinen nuorten turvatalo Helsingin Pakilaan (ks. yllä oleva kuva). 

Ensimmäisen turvatalon tarkoituksena oli tarjota kaduilla kuljeskeleville nuorille 

mahdollisuus turvalliseen yöpymiseen. Heil-
le tarjottiin myös ruokaa ja mahdollisuus 
peseytymiseen. Turvatalo siis vain täytti 

nuoren fyysiset perustarpeet ilman hoidolli-
sia tavoitteita. 

Ensimmäisinä viikkoina turvatalolle saapu-
neet nuoret ravistelivat kuitenkin työyhtei-
söä melkoisesti. Nuoret odottivat saavansa 

enemmän kuin heille oli valmistauduttu an-
tamaan. He toivoivat aikuista apua elämän-

sä järjestämisessä. 

Ensimmäinen turvatalo tarkisti toimintalinjaansa ja ryhtyi aktiivisesti työskentele-
mään nuoren sekä hänen perheensä ja lähiverkostonsa kanssa tavoitteenaan saada 

nuoren elämä järjestykseen. Työskentelymenetelmäksi vakiintui ratkaisu- ja voi-
mavarakeskeinen työtapa. 

Toiminta Helsingin nuorten turvatalolla oli tuloksellista. Ratkaisukeskeisiä ”ihmeitä” 
tapahtui monen nuoren elämässä. Sekä punainen risti että Ray olivat molemmat 
valmiita laajentamaan toimintaa. Näin syntyivät Tampereen, Vantaan, Turun ja Es-

poon nuorten turvatalot. 

Vantaan nuorten turvatalo avasi ovensa rekolan karta-

nossa vuonna 1994. Ensimmäisen vuoden aikana nuoria oli 
yhteensä 80 ja he olivat etupäässä vantaalaisia.  
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Punaisen ristin nuorten turvatalot tänään 
 
Nuorten turvatalot: 

• Helsinki: Uudenmaankatu 32 A, 00120 Helsinki, 
p. 09 6224322, turvatalo.helsinki@punainenristi.fi  

• Espoo: Läkkisepänkuja 2 A 14, 02650 Espoo,     
p. 09 81955360, turvatalo.espoo@punainenristi.fi 

• Turku: Yliopistonkatu 24 A 15, 20100 Turku,  

p. 02 253 9667, turvatalo.turku@redcross.fi  
• Tampere: Hämeenkatu 22 C, 33200 Tampere,  

p.040 556 6661, turvatalo.tampere@redcross.fi  
• Vantaa: Rekolan kartano, Sairaalakatu 3, 01400, 

p.09 8714043, turvatalo.vantaa@redcross.fi  

Nuorten turvatalot ovat nuoria ja heidän perheitään varten. Ne tarjoavat mahdolli-
suuden keskusteluun ja elämäntilanteen tarkasteluun, sekä tarvittaessa yöpymis-

mahdollisuuden nuorelle. Turvatalolla tehtävä työ perustuu edelleen ratkaisu- ja 
voimavarakeskeiseen perhe- ja verkostotyöhön ja alan ammattilaisia avustavat va-
paaehtoistyöntekijät. Työn tavoitteena on auttaa nuorta ja hänen perhettään, 

puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa sekä ehkäistä ongelmatilanteita ja 
nuorten syrjäytymistä.Toimintatavat ovat punaisen ristin kaikilla nuorten turvata-

loilla samankaltaiset, mutta erilaisia arkipäivän käytäntöjä on syntynyt.  

 

Nuorten turvatalojen tarjoamat palvelut 

Turvatalolla työskennellään aina yhteistyössä nuoren, hänen perheensä sekä lähi-
verkoston kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluihin pääsee 

nopeasti ja ne ovat nuorille ja heidän perheilleen maksuttomia. Asiakkuus perustuu 
aina vapaaehtoisuuteen. 

Keskusteluapua ja tukea 

 
 

- Keskusteluapu 

- Puhelinapu 
- Virtuaaliauttaminen 

- Vanhempien tuki 
- Popup-

turvatalo/alueellinen toi-

minta 
- Tuki itsenäistyvälle, koulu-

laiselle yms. 

 

Apua ja tukea saa erilaisissa pulmatilanteissa joko puhelimitse, netissä (sekasin 

chat) tai käymällä henkilökohtaisesti juttelemassa työntekijän kanssa, joko turvata-
lolla, tai turvatalon ulkopuolella (Arkki, Alueellinen toiminta Tikkurilassa). Keskuste-

luissa kartoitetaan nuoren ja hänen perheensä avun ja tuen tarvetta ja tuetaan nuo-
ren hyvinvointia ja jaksamista. 

Kun nuori käy turvatalolla ilman, että hän yöpyy turvatalolla, hän on ns. Avoasiak-

kaana, jota kutsutaan joskus myös nimellä perhehuoneasiakkuus. Avoasiakkaat 

mailto:turvatalo.helsinki@punainenristi.fi
mailto:turvatalo.espoo@punainenristi.fi
mailto:turvatalo.turku@redcross.fi
mailto:turvatalo.tampere@redcross.fi
mailto:turvatalo.vantaa@redcross.fi
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käyvät juttelemassa tarpeen mukaan (yksilökäynnit/-neuvottelut), että tapaami-

sissa yhdessä koko perheen kanssa (perheneuvottelut). Nuoren, perheen ja ver-
koston kesken järjestetään verkostoneuvotteluja, joissa perheen tueksi suunnitel-

laan tarvittavia tukimuotoja ja määritellään eri tahojen vastuualueet. Kriisitilanteissa 
perhetapaamisia voidaan järjestää myös ilta-aikaan ilman ajanvarausta ja tarpeen 
vaatiessa myös nuoren kotona. 

Turvatalolta saavat keskusteluapua ja tukea nuorten lisäksi myös esimerkiksi van-
hemmat. Vanhemmat ovat tervetulleita juttelemaan myös silloin, kun nuori itse ei 

koe turvatalon palveluita tarpeelliseksi.  Nuorten turvataloilta nuoret saavat lähes 
mihin tahansa asiaan; myös tukea itsenäistymiseen ja itsenäiseen asumiseen, oman 
terveytensä hoitoon tai esimerkiksi koulunkäyntiin.  

Yöpyminen 

 
- Kriisimajoitus 

- Päivärytmin palautus 
- Breikki arkeen 

Yöpyessään turvatalolla nuori tulee turva-

talolle klo17 jälkeen, ja lähtee turvatalolta 
aamulla viimeistään klo10, myös viikon-

loppuisin. Yöpyessään turvatalolla väliai-
kaisesti nuori saa turvatalolla päivällisen, iltapalan ja aamiaisen. Majoituksen syy voi 
olla mikä tahansa asia, missä tauko kotona olemisesta voi edistää tilanteen helpot-

tumista, tai väliaikainen majoitus on muuten tarpeen. Majoituksen kesto sovitaan 
nuoren ja huoltajien kanssa. Nuorta ei voi sijoittaa turvatalolle, eikä turvatalolle voi 

muuttaa asumaan. 

Keskeisenä kriisimajoitusjakson tavoitteena on antaa aikaa rauhoittumiseen sekä 

tukea nuorta ja hänen vanhempiaan elämäntilanteensa selvittämisessä. Nuoren per-
he ja muut tärkeät ihmiset otetaan kiinteästi mukaan ratkaisujen etsimiseen.  

Päivärytmin palautus toteutetaan yleensä turvatalojaksoilla ja kotiharjoittelulla. 

Turvatalojaksojen aikoina nuori yöpyy turvatalolla saaden aamiaisen, päivällisen ja 
iltapalan. Päivisin nuori käy koulussa, töissä tai hoitaa asioitaan. Perheen kanssa 

tehdään yhteistyötä tiiviisti koko ajan. 

Breikki arkeen antaa hengähdystauon perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta. Yh-
dessä perheen kanssa sovitusti nuori voi olla 1-3 yön jakson turvatalolla klo 17-10 

välillä. Tavoitteena on tukea perheen hyvinvointia sekä jaksamista vanhempana ja 
nuorena pienellä tauolla yhteiseloon. 

Kotipolku-hanke 

Nuorten turvatalojen kotipolku-
hankkeessa autetaan nuoria aikui-

sia, joita uhkaa asunnottomuus tai 
jotka ovat vastikään jääneet asun-

nottomiksi. Hankkeen tavoitteena 
on vahvistaa nuorten omaa toimin-
takykyä ja osallisuutta heidän tilanteensa ratkaisemisessa. Tärkeässä roolissa ovat 

vapaaehtoiset, sekä yhteistyö järjestöjen sekä kuntien sosiaali-, asumis- ja nuoriso-
palveluiden kanssa. 
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Talon tavat jotka koskevat nuoria 
 
 

Nuorten aikataulu: 
 

Klo. 17.00 – 18.00 nuori tulee (ellei huoltajien kanssa ole sovittu toisin)  
Klo. 18.00 ruokailu  

ruokailun jälkeen tavoitteellista työskentelyä nuorten ja perheiden kanssa 

(työntekijä vastaa) 
        tehdään läksyjä, 

        katsellaan telkkaa, seurustellaan 
Klo. 21.00 iltapala, suihkut 
Klo. 22.00 hiljaisuus, kännykät nukkumaan toimistoon 

 
Muut talon tavat: 

 
- Seurustelu tapahtuu olkkarissa, ei alakerrassa, terassilla tai toisten nuorten 

huoneissa. Huoneissa voi tehdä läksyjä tai muita tehtäviä. 

- Turvatalon puhelin on vain työntekijöiden käyttöön 
- Täysi-ikäisellä nuorella on lupa tupakoida, tupakkapaikka on terassilla. Tupa-

kalla käydään yksin ja matalalla profiililla. Tupakointi ja kaiken avotulen käsit-
tely on ehdottomasti kiellettyä sisätiloissa. 

- Alaikäiset voivat käydä yksin happihyppelyllä, ja siitä sovitaan joka kerta 

työntekijän kanssa erikseen. 
- Turvatalojakson aikana ei värjätä hiuksia tai oteta tatuointeja tai lävistyksiä 

ilman vanhempien lupaa 
- Muilta nuorilta ei lainata rahaa, meikkejä, vaatteita, puhelinta yms. 
- Kaikki nuoren omat tavarat ovat nuoren omalla vastuulla. Jos nuori haluaa ta-

varoitaan lukolliseen kaappiin, niin avainta säilytetään toimistossa.  
- Koulu hoidetaan lukujärjestyksen mukaan 

- Nuori on turvatalolla vieraana. Kaapeille, jääkaapille nuoret eivät mene oma-
toimisesti. 

- Nuoret vievät omat astiansa pöydästä huuhdeltuina tiskipöydälle tai huuhtele-

vat ja laittavat tiskikoneeseen. 
- Nuori pitää huolen huoneensa omasta alueestaan ja petaa aamulla sängyn 

ennen lähtöään. 
- Itsenäistyvät nuoret pesevät itse pyykkinsä vapaaehtoisen tai opiskelijan val-

vonnassa. 
- Turvatalo on päihteetön alue 
- Nuori on turvatalolla vapaaehtoisesti, mutta sitoutuneena työskentelemään 

omien asioidensa kanssa ja suostuu perhetyöhön 
- Kännykät, läppärit ja tabletit tuodaan toimistoon yöhoitoon 

- Aikuiset päättävät mitä telkkarista katsotaan. Ikärajasuositukset otetaan 
huomioon 
 

Kaikki turvatalon käyttäjät käyttäytyvät kauniisti ja kohteliaasti, sekä Punaisen Ris-
tin periaatteita noudattaen.  
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Turvatalon jälkeen 

 
Nuori voi tulla turvatalolle esimerkiksi kavereiden, vanhempien, sosiaalityöntekijän, 

kuraattorin tai terveydenhoitajan ohjaamana. Turvatalolla on matala kynnys, eli 
nuori ei tarvitse lähetettä tai rahaa päästäkseen sisään. 

 
Nuoret viipyvät turvatalolla vain kriisimajoituksen ajan ja siirtyvät eteenpäin hyvin-
kin nopeasti. On tavallista, että vapaaehtoiset tapaavat samaa nuorta vain yhden 

kerran. Minne nuori menee turvatalolta? 
 

Jokaisen kohdalla tilanne on yksilöllinen ja parasta vaihtoehtoa etsitään nuoren, per-
heen, sosiaalityöntekijän ja/tai muiden asianosaisten kanssa. 
 

Tässä muutamia tavallisimpia esimerkkejä: 
 

 
Koti    sukulaisten luo   
 

     
 

  
 
  

 
 

    lastensuojelun sijoitus 
 
    vantaan kaupungin lastensuojelu- 

    yksiköt (esim. Viertola) 
    - yksityiset laitokset, koulukodit 

    - perhesijoitus 
      
        

       
 

 
 

 
Oma asunto tukiasunto, opiskelija-asunto 
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Nuorten tarinoita 
 
Arttu: 

"olin enemmän kuin epävarma ittestäni kävellessäni tota hiekkatietä pitkin. 

Tuhat kysymystä vailla vastausta. Tää on eka ilta täällä ja oon sopeutunu hyvin mikä 

ei ollut vaikeaa. Mun oli pakko tulla tänne, saada ajatukset kasaan" 

Kello on vartin yli viisi maanantaina iltapäivällä. Arttu istuu penkin päässä ja katse-
lee ulos ikkunasta. Työntekijä aloittaa keskustelun ystävälliseen sävyyn, kyselee ti-

lanteesta ja oloista kotona. 

Arttu kertoo elämästään ja viime päivien tapahtumien kulusta verkkaisesti. Kotiovet 
on suljettu ja vanhemmilta on tullut selkeä viesti: "kotiin ei ole tulemista", ei aina-

kaan ennen kuin sotkut selvitetty. 

Arttu tuli turvatalolle koulukuraattorin ohjaamana. Arttu kertoi miettineensä asiaa jo 
aikaisemminkin mutta viikonlopun tapahtumat olivat olleet viimeinen pisara, oli tul-

lut hölmöiltyä aika rajusti. Arttu jäi turvatalolle yöpymään ja vietti talolla kaiken 
kaikkiaan viikon verran. 

Tuona aikana otettiin yhteyttä kotiin, neuvoteltiin, soviteltiin ja mietittiin: miten täs-
tä eteenpäin. Koko perhettä tavattiin muutaman kerran ja väliaikoina puhelinlinjoilla 

olivat vuoronperään työntekijä, nuori ja vanhemmat. 

Lopulta arttu palasi kotiin tavoitteenaan käydä peruskoulu loppuun ja jatkaa sitten 
ammattikoulussa. Kotiin paluu ei ollut helppo ratkaisu, mutta tällä kertaa kaikkien 

mielestä paras mahdollinen. Arttu oli tyytyväinen kun oli löytänyt itselleen tahon jo-
hon ottaa yhteyttä kun alkaa pinna palaa. Perhe oli löytänyt yhteiset pelisäännöt ja 

elää eteenpäin uusin voimin. 

Elämä ei varmaan ole muuttunut kuin taikaiskusta, mutta ihmeitäkin tapahtuu. Vaik-
ka välit eivät ehkä vielä ole lämpimät, on muutoksen siemenet kylvetty. 

 

Anu: 

"mä tulin tänne vantaan turvatalolle syyskuun puolessa välissä. Oli sukset aika ris-

tissä kotipuolessa ja paljon erimielisyyksiä. 

Täällä nää päivät on jo aika rutiinia. Aamulla mä meen kouluun, koulun jälkeen mul 
on aikaa nähdä kavereita ja viideksi mä tuun takaisin. Illat on mulle aika normaale-
ja. Eka syödään ja puhutaan niitä näitä. Joskus on myös sellaisia iltoja kun mä pu-

hun näitten työntekijöitten kanssa mun omista asioista, murheista tai ongelmista. 
Mun päivät on aika samanlaisia. Viikonloppuisin mä lähden aina kymmeneltä ja sil-

loin mulla on enemmän aikaa kavereille ja omille jutuille. 

Se vaatii tietysti oman aikansa tottua näihin sääntöihin, mut nyt ne on jo osa mun 
arkee ja mistä pidän kiinni. Täällä olo on ollut tietty erilaista, mutta apu on lähellä 

jos tarvii, onhan se kotonakin, mutta nää ihmiset täällä on kuitenkin ammattilaisia. 
Mäkin kun oon aika paljon menetyksiä, ongelmia ja muuta surua kokenut pienen 
elämäni aikana, mut oon kuitenkin täysissä voimissani. Siitä saan kiittää myös tän 

turvatalon tiimiä. Täältä oon saanu niin paljon apua etten sanoin voi kuvailla. Olo on 
parempi kuin aikoihin. Mutta kiitos kuuluu myös kavereille ja perheelle." 
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Opiskelijana turvatalolla  
 
 

 
 
 
 
 

            Opiskelija osana Punaista Ristiä 
 
 

Suomen Punaisen Ristin tarkoitus on kaikissa oloissa  

suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia,  
edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa,  

pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla,  
auttaa kaikkein heikommassa asemassa olevia  

inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi,  

tukea ja avustaa maan viranomaisia  
niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana  

ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi,  
edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä,  

lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan,  
sekä vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyksiä. 

 

Jokainen meistä on vastuussa toiminnan eettisyydestä  
(oikeudenmukaiset ja vastuulliset ratkaisut ja teot).  

Nämä toimintaohjeet tekevät näkyväksi SPR:n toiminnan edellyttämää  
arvomaailmaa sekä vastuuta ja suhtautumista työhön.  

Ne vahvistavat Punaisen Ristin yhtenäisyyttä  

ja kaikkien järjestössä toimivien identiteettiä  
osana ainutlaatuista humanitaarista liikettä. 

 
Kaikki, mitä me Punaisessa Ristissä teemme  

– vapaaehtoisina, opiskelijoina, työntekijöinä tai luottamushenkilöinä –  

vaikuttaa siihen, millainen järjestö Punainen Risti on,  
ja millaisena se näyttäytyy muille.  

 
Helsingissä 23.9.2016 
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Suomen Punaisen Ristin hallitus 

Toimintaohjeet 
 
1. Tunnustan Punaisen Ristin periaatteet  

Tärkein Punaisen Ristin toimintaa ohjaava periaate on 
inhimillisyys. Vapaaehtoisuus ja yleismaailmallisuus 

avaavat kaikille avoimen kanavan antaa oman panok-
sensa inhimillisyyden edistämiseen. Muut periaatteet 
tekevät mahdolliseksi avun ja tuen tarjoamisen mah-

dollisimman monenlaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. 
Periaatteet ovat osoittaneet kestävyytensä maailman-

laajuisen järjestön 150 vuoden historian aikana ja 
niitä tulee vaalia huolella. Periaatteet toteutuvat ta-
vassa, jolla toimimme työssämme.   

➢ Puolustan aina työssäni inhimillisyyttä. 
➢ Työskentelen yhdessä apua tai tukea tarvitse-

vien kanssa niin, että heidän omat voimavaransa vahvistuvat. 
➢ Kun toimin Punaisen Ristin edustajana, en esitä mielipiteitä tai osallistu toi-

mintaan, joka on ristiriidassa järjestön periaatteiden kanssa. 

➢ Asetun vihanlietsontaa ja vihapuhetta sekä väkivaltaa vastaan. 
➢ Huolehdin toiminnassani järjestön riippumattomuudesta ja puolueettomuu-

desta. 
 
 

2. Toimin kunnioittavasti ja rakentavasti  
Oleellinen osa Punaisen Ristin työtä on kanssakäyminen 

erilaisten ihmisten kanssa. He ovat työtovereita, vapaa-
ehtoisia, yhteistyökumppaneita ja avunsaajia. 

➢ Suhtaudun kaikkiin ihmisiin yhdenvertaisina ja 

samanarvoisina riippumatta heidän sukupuoles-
taan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkupe-

rästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskon-
nostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, 
vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta 

suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liitty-
västä syystä. 

➢ Kunnioitan erilaisia ihmisiä, arvoja ja mielipiteitä. 
➢ Kunnioitan apua tai tukea saavien ja muiden toiminnan piiriin kuuluvien ih-

misten yksityisyyttä sekä suojelen heidän identiteettiään ja turvallisuuttaan. 
Toiminnassa kertyvää tietoa käsittelen huolellisesti ja ihmisiä arvostaen. 

➢ Pidättäydyn kaikesta sellaisesta toiminnasta, jota voidaan pitää ahdisteluna, 

hyväksikäyttönä tai syrjintänä. Raportoin havaitsemastani hyväksikäytöstä, 
ahdistelusta ja syrjinnästä.   

➢ Tunnistan erityisen vastuuni, kun toimin lasten ja nuorten tai hädänalaisessa 
asemassa olevien kanssa.  

➢ Työntekijän ja avunsaajan välinen suhde pysyy ammatillisena kaikissa tilan-

teissa. Ymmärrän, että seksuaaliset/romanttiset suhteet avunsaajiin vaaran-
tavat ammatillisuuden sekä tasapuolisuuden, ja ovat siten kiellettyjä. 

➢ Kohtelen toisia ihmisiä reilusti. 
➢ Toimin siten, että ihmisten välinen ymmärrys, yhteistyö ja luottamus lisään-

tyvät. 

➢ Rakennan hyväksyvää, kannustavaa ja keskinäiseen tukeen perustuvaa vuo-
rovaikutusta. 
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➢ Pysyn avoimena uusille ajatuksille ja arvioin omia työskentelytapojani. 

➢ Jaan tietoni ja taitoni muiden kanssa. 
 

3. Huolehdin järjestön maineesta ja loukkaamattomuudesta  
Punaisen Ristin auttamistyö edellyttää vahvaa luottamusta järjestöä kohtaan. 

➢ Huolehdin järjestön resursseista parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteiden 

saavuttamiseksi huomioiden järjestön maineen ja loukkaamattomuuden. 
➢ Käytän Suomen Punaisen Ristin tiloja ja 

työvälineitä vain järjestön periaatteiden 
mukaiseen toimintaan. 

➢ Kohtelen järjestön omaisuutta ja varoja 

vastuullisesti. Palautan työsuhteen päätty-
essä haltuuni annetut työvälineet, henki-

lökortit ja tiedot. 
➢ En osallistu sellaisen asian käsittelyyn tai 

ratkaisemiseen, jossa yksityinen etuni 

saattaa olla ristiriidassa järjestön edun 
kanssa. 

➢ Pidän huolta toimintaan osallistuvien tur-
vallisuudesta. 

➢ Pyrin vähentämään ympäristölle aiheutu-

vaa rasitusta ja huomioin toiminnassani 
kestävän kehityksen tavoitteet. 

 
➢ Noudatan järjestön sosiaalisen median ohjeita. 

➢ Pidän kiinni luvatusta ja huolehdin mahdollisten ongelmien tai virheiden kor-
jaamisesta nopeasti ja avoimesti. 

➢ Käyttäessäni järjestön autoja, noudatan liikennesääntöjä enkä missään ta-

pauksessa aja alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 
➢ En ole töissä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 

➢ En käytä järjestön työtiloja tai työvälineitä pornografisen materiaalin tuotta-
miseen tai kuluttamiseen. 

➢ Tiedostan, että aseiden, ampuma-

tarvikkeiden ja muiden aseen kal-
taisten esineiden säilyttäminen ja 

tuominen Punaisen Ristin toimis-
toihin, muihin tiloihin ja ajoneuvoi-
hin on Geneven sopimusten perus-

teella erikseen kielletty. 
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4. Käytän Punaisen Ristin merkkiä oikein  

 
 

Punainen Risti ja siihen rinnastettavat Punainen 
Puolikuu ja Punainen Kristalli ovat kansainvälisiä 
suojamerkkejä, joita käytetään sota- ja konflikti-

tilanteissa turvaamaan lääkintähuoltoa ja avus-
tustoimintaa. Punaisen Ristin liikkeellä on oikeus 

käyttää merkkiä myös oman toimintansa tunnuk-
sena.  Merkin käytöstä säädetään Geneven sopi-
muksissa ja Suomen laissa. Suojamerkkien vää-

rinkäyttö vaarantaa pahimmillaan mahdollisuuden 
toimittaa apua sodan uhreille. 

➢ Huolehdin, että järjestötunnusta käytetään ohjeiden mukaisesti. 
➢ Pienikokoista tunnusta voin käyttää esimerkiksi rintamerkkinä. 
➢ Puutun merkin käyttöön liittyviin väärinkäytöksiin. 

➢ En käytä henkilökorttia tai muita järjestön tunnuksia työsuhteeni päättymisen 
jälkeen tai tilanteissa, joissa en edusta järjestöä. 

 
5. Puutun väärinkäytöksiin ja korruptioon  
Avoimuus ja rehellisyys ovat edellytyksiä Punaisen Ristin toiminnan eettiselle, talou-
delliselle, ja sosiaaliselle kestävyydelle. Tehokas ja laadukas avustustoiminta on 

avunsaajien oikeus eikä se kestä minkäänlaisia väärinkäytöksiä tai korruptiota. Siksi 
on tärkeää, että mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan nopeasti ja määrätietoises-

ti. 
Väärinkäytöksellä tarkoitetaan tahallista tekoa taloudellisen hyödyn saamiseksi lain-

vastaisin tai muutoin vilpillisin keinoin. Korruptiota on toimivallan väärinkäyttö yksi-
tyisen edun tavoitteluun sekä lahjonta. Väärinkäytöksistä ja korruptiosta ilmoittami-
nen on jokaisen Suomen Punaisen Ristin edustajan oikeus ja velvollisuus, eikä siitä 

saa aiheutua ilmoittajalle kielteisiä seurauksia. 
➢ Toimin rehellisesti enkä suosi toiminnallani läheisiäni tai muita yksilöitä enkä 

perusta päätöksiäni ”hyvä-veli-verkostoihin”. 
➢ En hyväksy väärinkäytöksiä, lahjontaa tai korruptiota. Pidän huolta siitä, ettei 

lahjoja voida tulkita lahjuksiksi ja vieraanvaraisuudessa ja kiitollisuuden osoit-

tamisessa noudatan kohtuullisuutta. 
➢ En hanki henkilökohtaista hyötyä sopimuksista toimittajien kanssa. Otan 

avoimesti esille mahdolliset henkilökohtaiset yhteyteni tavaran- ja palvelujen 
toimittajiin tai muihin mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. 

➢ Toteutan hyvää hallintotapaa, sisäistä valvontaa ja korruption vastaista ohjet-

ta. 
➢ Edesautan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sekä avunsaajan louk-

kaamattomuutta eli integriteettiä. 
➢ Jos havaitsen väärinkäytöksiä tai korruptiota, ilmoitan niistä välittömästi jär-

jestölle, joka vastaa ilmoituksen asianmukaisesta käsittelystä.  
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Opiskelija osana Turvatalon työyhteisöä 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Opiskelija opiskelee turvatalolla tehtävää työtä toimimalla samoissa tehtä-
vissä, kuin talon muukin väki. Kaikille yhteisiin tehtäviin kuuluvat muun 
muassa erilaiset kotityöt, kuten siivoaminen, ruoan tekeminen ja pyykin pesu, 

sekä esimerkiksi nuorilta läksyjen kysely. Opiskelija toimii myös työntekijän ja 
vapaaehtoisen apurina, sekä vapaaehtoisen roolissa varsinaisen vapaaehtoi-

sen puuttuessa. Opiskelijasta ja tämän harjoittelusta riippuen opiskelijan on 
ollut myös mahdollista toimia työntekijän roolissa.  
 

Kokonaisvaltaisen harjoittelu-kokemuksen saamiseksi suosittelemme kokeile-
maan kaikkia työvuoroja ja olemaan mukana kaikissa toiminnoissa, sekä ta-

pahtumissa. 
➢ Kriisimajoitustoiminta 
➢ Verkkoauttaminen, eli päivystäminen Sekasin 

Chat:ssä 
➢ Alueellinen toiminta (POPUP) 

 
Vapaaehtoisen roolina on olla turvallisena aikuise-
na turvatalon palvelussa oleville nuorille, sekä ma-

joituksessa huolehtia talon pyörittämisestä kuten 
ruoan valmistaminen ja nuorista huolehtiminen. Va-

paaehtoiset tekevät vuoroja hyvästä sydämestään 
täysin ilman palkkaa, joten heillä on myös ”etuajo-
oikeus” turvatalolla. 
 
Työntekijä vastaa kaikesta ammattityöstä kuten 

esimerkiksi tulohaastattelut, neuvottelut, puhelin-
työ, ohjaukselliset keskustelut nuorten kanssa. 

Työntekijät ovat usein niin uppoutuneita töihinsä, 
että vaikka jokainen työntekijä toimii opiskelijan oh-
jaajana, niin saatu ohjaus riippuu valitettavan usein 

myös opiskelijan omasta aktiivisuudesta kysellä ja 
olla aktiivinen. 
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Käytännön vinkit harjoitteluun 
 

 

Työvuorot ovat sovittavissa toiveidesi mukaisiksi. Kokonaisvaltaisen kokemuksen 
saamiseksi suosittelemme kuitenkin kokeilemaan kaikkia työvuoroja ja ole-

maan mukana kaikissa toiminnoissa, sekä tapahtumissa. Kriisityön luontee-
seen kuitenkin kuuluu se, että työvuorot voivat vaihtua äkillisestikin, 
ja toivomme opiskelijoiltamme ymmärrystä ja joustavuutta tällaisissa 

tilanteissa. 
 

Välivuorot minä tahansa arkipäivänä (esimerkiksi klo12-20, tai klo12-21) ovat olleet 
suosittuja opiskelijoiden keskuudessa, sillä silloin näkee ns. ”parhaat palat” 
sekä aamuvuoron neuvotteluista, että illalla nuorten kanssa tehtävästä työstä. 

Välivuoroissa opiskelija vastaa päivystää/vastaa puhelimeen klo15.30-
17.00 välisenä aikana, jolloin aamuvuorolainen on jo lähtenyt, eikä iltavuo-

ro ole vielä tullut paikalle. 
 

Turvatalon sosiaalisen median päivittäminen on 

perinteisesti kuulunut opiskelijoiden tehtäviin 
(pääasiassa: Facebook, Instagram, Snapschat). 

Harjoittelu turvatalolla 
on hyvä aloittaa, 
vaikka sillä että käy 

esittäytymässä (etu-
nimi riittää) turvata-

lon somekanavilla. 
 
 

 

 
 

 
 

Kun päivällä on hiljaista/tylsää voi aina tehdä 

omia koulutehtäviä, tehdä päivityksen Turvatalon 
someen, lukea perehdytyskansioita, turvatalolta 
löytyvää ammattikirjallisuutta, ottaa itselleen sii-

vousprojektin (ks. Aamuvuoron päivätoimet) tai 
kysyä työntekijöiltä olisiko jotain missä voisi olla 

avuksi 
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Tehtäviä ja tekemistä 
 
 

Läksyhelppaus  
 

Turvatalolla nuorten on mahdollista saada apua ja tu-
kea koulunkäyntiinsä esimerkiksi läksyjen tekoon tai 

kokeisiin lukemiseen. Nuorta voi tukea yhtälailla opis-
kelija, kuin vapaaehtoinenkin. 

tehtävät: tehtävänä on auttaa nuorta omien kykyjensä 
mukaisesti läksyissä tai esim. kokeisiin lukemisessa, 

niissä aineissa/aihealueissa, joissa on etukäteen kerto-
nut voivansa/haluavansa auttaa. Läksyhelppausta jär-
jestetään tarpeen mukaan.   

 
 

__________ 
 
 
 

Some ja muu viestintä 
 

Toiminnassamme mukana 
olevat sometaitajat ovat 
tervetulleita teke-

mään somepäivityksiä esim. 
Snapchat, Instagram ja 

facebook -sivuillemme. 

tehtäviä ei ole tarkasti rajat-
tu. Opiskelija voi esimerkiksi 

ottaa kuvia Instagramiin, 
vlogata YouTubeen, kirjoit-

taa blogitekstejä tai Face-
book-päivityksiä.  
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Verkkoauttaminen eli päivystys Sekasin-chatissä  
 

SEKASIN CHAT  
Sekasin-chat on valtakunnallinen, laajasti avoinna oleva 

keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja 
mielenterveyden ongelmista selviämistä. Chat luo toivoa 
jokaiselle nuorelle ja auttaa ratkomaan mieltä painavia 

ongelmia. 
 

• Auki vuoden jokaisena päivänä: Maanantaista 
perjantaihin klo 09:00-24:00 sekä lauantaina ja 
sunnuntaina 15-24. 

• Chatissa on mahdollista keskustella mistä ta-
hansa mieltä painavasta asiasta: omasta olos-

taan, mielenterveyden pulmista, vaikeista ta-
pahtumista elämässä, avun hakemisesta. 

• Sivustolla tarjotaan lisäksi tietoa erilaisista mie-

lenterveyden vaikeuksista sekä ohjausta apua 
tarjoaviin tahoihin. 

• Chatissa otetaan nuorten kokemukset todesta ja 
nuori saa tuntea, että hän ei ole yksin ja asiat 
ovat ratkaistavissa. 

 
Tehtävät ja vuorot:  

Opiskelijoiden on mahdollista päivystää Sekasin-chatissä läpäistyään SEKASIN-
verkkokurssin ja harjoitteluvuoron.  
 

Vuoroja voi tehdä seuraavasti: 
 

• maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16 - 24 Rekolan kartanolla Vantaalla 
• torstaista – perjantaihin klo 16 - 24, ja lauantaista sunnuntaihin klo 

15 - 24 Mieli Ry:n tiloissa Helsingissä 

 
ILMOITTAUTUMINEN: soita/tekstiviesti 040-6359334 ja sovi tulostasi Sekasin 

tiimin kanssa. Vuoroihin kannattaa ilmoittautua aina klo16 jälkeen (tällöin puhe-
lin laitetaan päälle), joko samana päivänä, tai enintään muutamaa päivää aiem-
min. HUOM! Whatsapp-viestit eivät aina toimi, joten soitto tai tekstiviesti var-

mempi keino tavoittaa tiimi. Ota päivystykseen mukaan oma tietokone jos mah-
dollista! 

 
Lisäksi sinun on mahdollista mennä päivystämään:  

• maanantaisin klo18 - 20 Tampereella  
• keskiviikkoisin klo18 - 20 Helsingin talolla ja Turun turvatalolla 
• torstaisin klo18 - 20 Espoon talolla   

 
ILMOITTAUTUMINEN: taloille päivystämään mennessä ole hyvissä ajoin yh-

teydessä kyseiseen taloon, ja kysy mahtuuko heille päivystämään. Ota päivys-
tykseen mukaan oma tietokone, turvataloilla ei valitettavasti ole lainata koneita 
päivystäjille. 

 
 

 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/40944
https://www.punainenristi.fi/toimipisteet/nuorten-turvatalo-tampere
https://www.punainenristi.fi/toimipisteet/nuorten-turvatalo-helsinki
https://www.punainenristi.fi/toimipisteet/nuorten-turvatalo-turku
https://www.punainenristi.fi/toimipisteet/nuorten-turvatalo-espoo
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Vinkkejä päivystykseen 
 
Keskustelun kulku: 

• Aloitetaan keskustelu tervehtimällä nuorta ja kysymällä esim. ”Mistä haluaisit 
jutella tänään?”  

• Jos keskustelussa ilmenee tilanne tai sinulle syntyy huoli nuoresta, pyydä työnte-
kijä paikalle. Työntekijän kanssa voitte yhdessä katsoa, kuinka tilanteessa ede-
tään.  

• Keskustelut olisi hyvä pitää n. 45min pituisina.  
• Keskustelua ei koskaan lopeteta kuin ”seinään”. Keskustelu ohjataan loppuun 

sujuvasti ja nuori hyvästellään. Älä kuitenkaan sulje keskusteluruutua ennen kuin 
olet tehnyt siitä tilastoinnin  

 
Tilastointi: Jokaisen käydyn keskustelun jälkeen täyttäkää Sekasin chatin oma 
tilastointi osoitteessa https://tilastointi.mieli.fi (tunnuksen ja salasanan saat turvata-

lolta) 
 

Huom! Jokaisen päivystysvuoron jälkeen käykää tekemässä vielä turvatalon oma 
tilastointi: https://rednet.punainenristi.fi/node/52564  
 

Käytännön vinkkejä: 
• Jos omistat oman kannettavan tietokoneen, suosittelemme sen ottamista mukaan 

tullessasi turvatalolle chat-vuoroon 
• Jos eteesi tulee sinua mietityttävä tai muuten vain haastava tilanne, käänny heti 

sekasin tiimin tai muun työntekijän puoleen  

• Sekasin-chatia voi tehdä myös parin kanssa, jos yksin kirjoittaminen tuntuu ah-
distavalta  

• Jos haluat tehdä Sekasin-chattia kotoa käsin, keskustele asiasta ensin työntekijän 
kanssa 
 

TYÖNOHJAUKSET 
Turvatalon tarjoama kuukausittainen mahdollisuus vapaaehtoisille ja opiskelijoille; 

SekasinChat –kohtaamisten purkua ja tutkistelua, kokemusten jakamista luottamuk-
sellisesti vertaisryhmässä, koulutetun työnohjaajan tuella.  

 

 

https://tilastointi.mieli.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/node/52564


   
  23 
 

Alueellinen toiminta 
 

Keskiviikkoisin: 
• klo 16-19 SPR Nuorten turvatalon Alueellista toimintaa Tikkurilan Vantaa-infossa. 

sis. POPUP Kohtaamiskahvila, ja SPR Nuorten iltoja. 

• Purku joka vuoron päätteeksi (käydään läpi mistä asioista on juteltu nuorten  
• kanssa ja mitä ajatuksia on herättänyt) 

• klo19 jälkeen työntekijöiden, opiskelijoiden, ja vapaaehtoisten jalkautu-
minen tarvittaessa  

• Työnohjaus n. neljän viikon välein torstaisin Nuorten illan päätyttyä (klo 20 

eteenpäin) 
 

Toimintaan osallistuva vapaaehtoinen/opiskelija: 
• osallistuu–perehdytykseen 
• allekirjoittaa vaitiolositoumuksen ja tuo näytille rikosrekisteriotteen (kaikilta yli18-

vuotiailta) 
 

Tehtävät: mm. suunnitella toiminnallista tekemistä yhdessä nuorten ja muiden va-
paaehtoisten kanssa, sekä ohjata toimintaa yhdessä Nuorten turvatalon työntekijöi-
den ja muiden vapaaehtoisten kanssa. 

 
Vuoron aluksi Vantaa-infossa: 

• klo16.00 Työntekijä ottaa vastaan avaimen  
• Haetaan hupparit 

• Tehdään työnjako, valmistellaan vuoro 
• Keitetään kahvit, tee, keksit yms. 
• Näytölle auki Facebook, Instagram, jne. 

• Tarjottavat ja esitteet yms. materiaali esille 
 

Vuorossa: 
Otetaan huomioon, että ollaan vieraina Vantaa –
infossa / Nuorisotilalla 

➔ tilat pidetään siistinä: pyyhitään pöydät, ros-
kat roskiin, yleinen siisteys.  

➔ Annetaan työskentely- sekä asiointirauha 
muille ja kehotetaan myös nuoria ottamaan 

tämä huomioon. 

 
Vuoron lopuksi 

n. 15-20 min. ennen vuoron loppua pakataan tavaroita ja ryhdytään siivoilemaan. 
Viedään kaikki tavarat takaisin hyllyyn siististi. 
 

Vuoroihin ilmoittutuminen Whatsappilla! Vuoroihin toivotaan ilmoittautumista, 
mutta vuoroon saa tulla lyhyelläkin varoitusajalla. Ilmoittautuessa ilmoita myös, mihin 

aikaan on vuorossa (esim. 16-19, 17-20 jne.) 
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Väliaikainen majoitus  
 

Työvuorot ja tehtävät 
 
 

 

Aamuvuoro klo7.30-15.30 
 

07.30  Aamuraportti; käydään ilta-
työntekijän kanssa läpi talossa 

olevat nuoret ja edellisen illan 
tapahtumat, monelta nuoret pi-
tää herättää ja käydään läpi 

päivän ohjelma, sekä tehtä-
vien/neuvotteluiden jako 

 
10.00  tähän mennessä kaikki nuoret on herätetty, nuoret ovat syöneet aamupalan ja 

ovat lähteneet talosta.  
 
10-13 välillä lounastauko 

 
n.14.30 kahvia/teetä? 

 
 
PÄIVÄN AIKANA: neuvotteluiden ja muiden asiakasasioiden 

lisäksi tehdään päivätoimet… 
 

- Keittiön siivous 
- Tarvittaessa lakanoiden vaih-

to ja pyykinpesu  

- Jääkaapin siivous (vanhat ja 
merkitsemättömät ruoat bio-

jätteeseen) 
- Roskien vienti ja postilaatikon 

tyhjennys 

- Vessojen siivous  
- Kukkien kastelu  

- Yms. Yleinen siisteys (kaap-
pien järjestely tms.) 

- Kaupassakäynti  
 
 

Välivuorot  
 

13-21 Tiistaisin päivätyöntekijä tulee myöhempään, koska päivystää Sekasin Cha-
tissa ja vetää purkutuokion chatin lopuksi noin klo20.-20.30. 

 

10-18 Keskiviikkoisin päivätyöntekijä tulee ensin turvatalolle, josta lähtee Myyr-
mäkeen Monitoimitila Arkkiin, jos sinne on sovittu neuvotteluita 

 
(Opiskelijat voivat tehdä välivuoroja kaikkina arkipäivinä) 
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Iltavuoro klo17-10.00 
 

Opiskelijan tehtävänä on sopia työntekijän ja vapaaehtoisen kanssa missä voi 

olla mukana ja avuksi! 
 

17.00 iltatyöntekijä ja vapaaehtoinen saapuvat vuoroon. 
Käydään läpi talossa olevat nuoret. Sovitaan ruoanlaitosta (mitä ruoaksi, 
montako syöjää tulossa, onko allergioita jne.)  

Sekä tehtävien jaosta, jos paikalla on sekä opiskelija että vapaaehtoinen.  
 

17-18 Nuoret saapuvat turvatalolle. Huom. Uusia nuoria voi tulla mihin aikaan 
vaan klo17 jälkeen, myös yöllä. 

 

Onko pyykkiä? (koneen voi pistää päälle jo nyt)  
 

 
Työntekijä:  

o Puhelinvastaajaan tulleiden viestin kuuntelu, mikäli niitä on & vastaajan 

kytkeminen pois päältä. Kalenterin, ”rapsavihkon” sekä toimiston takasei-
nällä olevan viikkonäkymän tarkistus. Seinältä näkyy päivän aikataulut, 

muut ajankohtaiset asiat sekä kuka nuori asuu missäkin huoneessa. Nuor-
ten viikkoaikataulut (mikäli sellaiset on tehty) löytyvät toimiston ikkunoi-
den alta. 

o Tietokoneen, outlook -sähköpostin ja asko -asiakasjärjestelmän avaami-
nen ja tarkistus 

o Nuorten saavuttua talolle soita siitä alaikäisten huoltajille!  
o Uusille nuorille tulokaavakkeen täyttäminen! 

 

 
 

Vapaaehtoinen  
(tai opiskelija jos niin on sovittu):  

o Ruoanlaittoa 

Muista huomioida erityisruo-
kavaliot, ne on merkitty pa-

kastimen oveen. Tarkista, 
onko jääkaapissa ”jämiä”, 

joita voisi hyödyntää tai 
vanhaksi meneviä tuotteita 
jne. 

 
 

 
 

 

18.00 Ruokailu Yhdessä (vaikka työntekijä ei ehdikään aina syömään) 
Nuoret eivät korjaa pöytää. Vapaaehtoinen, opiskelija ja/tai työntekijä korjaa-

vat pöydän ja hoitavat tiskit. 
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18.30-21.00  

 
Työntekijä: asiakastyöskentelyä  

 
Vapaaehtoinen hoitaa vapaaehtoisten tehtäviä ja on nuorille turvallisena ai-
kuisena.  

 
Opiskelijalle (jos ei tullut vapaaeh-

toisvuoroon) ei ole illalle sovittua roo-
lia, vaan se voidaan sopia sen mu-
kaan, paljonko nuoria on, ja onko 

työntekijän mahdollista ottaa opiskeli-
jaa mukaan keskusteluihin nuorten 

kanssa vai tarvitseeko vapaaehtoinen 
apua jossakin. Tässä välissä nuorilta 
voi esimerkiksi kysellä läksyistä ym. 

Opiskelija/ vapaaehtoinen voi myös 
ihan vaan katsoa televisiota nuorten 

kanssa yhdessä. Salattujen elämien 
ohella on virinnyt monta syvällistä 
keskustelua elämästä.  

 
Vapaaehtoinen ja/tai opiskelija:   

Keräillään tarvittaessa nuorilta pyykit ja pistetään kone pyörimään. 
Pyykit pestään alhaalla ja nuorten omat vaatteet tuodaan huoneisiin kuivu-

maan. 
 

  

 
 

21.00  yhteinen iltapala ja kysellään samalla aamun herätykset.  
 
21.30-22.00  

 
Nuoret iltatoimien aika. 

 
Vapaaehtoinen ja/tai opiskelija: Tiskit tiskiin ja yleinen siisteys kondik-
seen, kahvinkeittimen lataus aamua varten valmiiksi 

  
22.00 Hiljaisuus telkkari sulkeutuu, talo hiljenee, nuoret menevät omiin huoneisiin-

sa, kännykät kerätään toimistoon. 
  

”iltaraportti” 

Työntekijä kirjaa illan asiat. Tässä on myös mahdollista kerrata illan tapahtu-
mia, ja kysellä jos jotain on jäänyt epäselväksi. Yöksi töihin jäävät (työntekijä 

sekä vapaaehtoinen tai opiskelija) sopivat kuka herättää nuoret ja tekee aa-
mupalan. On myös hyvä sopia työntekijän kanssa, miten toimitaan, jos ovikel-
lo soi yöllä.  

 
 vapaaehtoinen/opiskelija menee nukkumaan, kun ehtii ja haluaa. Työntekijä 

vastaa yöllä puhelimeen ja herättää vapaaehtoisen/opiskelijan, jos tätä tarvi-
taan.  
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6.00-10.00  
Aamupalat valmistetaan hyvissä ajoin ennen aamuherätyksiä. (vink! Kylmä-

kallet auttavat pitämään maitotuotteet viileinä) 
 
Vapaaehtoinen lähtee aamulla kotiin/töihin omien tarpeidensa mukaan.  

 
Ilta-työntekijä on talossa vuoron/aamuraportin loppuun asti.  

 
Opiskelija on paikalla sen mukaan, miten on työntekijöiden kanssa sovittu. 
Usein on esimerkiksi hyvä, että aamuraportilla olon sijasta, opiskelija on aa-

mupalalla nuorten kanssa.  
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Vinkkejä 

 
 
Puhelimeen vastaaminen vuoroissa ollessa 

Toisinaan työntekijät ovat neuvotteluissa tai muuten vain estyneitä vastaa-
maan puhelimeen. Tällöin opiskelija vastaa puhelimeen ja ottaa esimerkiksi 
vastaan soittopyyntöjä. Tämä on yksi opiskelijan tärkeimpiä tilanteita. Edustat 

turvataloa ja punaista ristiä. 
 

Tässä ohje… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Iltaisin opiskelijalle ei ole sovittua roolia, vaan se voidaan sopia sen mukaan, paljon-

ko nuoria on, ja onko työntekijän mahdollista ottaa opiskelijaa mukaan kes-

kusteluihin nuorten kanssa tai tarvitseeko vapaaehtoinen apua jossakin. Tässä 
välissä nuorilta voi esimerkiksi kysellä läksyistä ym. Opiskelija/ vapaaehtoinen 

voi myös ihan vaan katsoa televisiota nuorten kanssa yhdessä. Salattujen 
elämien ohella on virinnyt monta syvällistä keskustelua elämästä. 

 
Nuorten kanssa jutellessa älä koskaan ota vastaan salaisuuksia! Muista myös ra-

portoida keskustelut työntekijälle ja ASKOon! 

 
 

Pyykinpesu  
Jääkaappia vastapäätä on kori, johon nuoret saavat laittaa omat pyykkinsä. 
Voit myös kysellä nuorilta onko heillä pestävää. Muuten saattaa käydä niin, 

että joku huomaa nukkumaan mentäessä, ettei aamuksi ole puhtaita vaattei-
ta. Alakerrassa on kodinhoitohuone, jossa pesemme pyykin. 

 
Talon pyykit (lakanat, pyyhkeet, peitot, pöytäliinat ym.) Kuivataan alhaalla. 

Nuorten omat vaatteet pestään alhaalla ja tuodaan korissa ylös huoneisiin 
kuivumaan. Nuoret voivat itse katsoa korista omansa ja ripustaa ne huoneissa 
oleviin telineisiin. (ei haittaa vaikka itsekin pidät mielessä mitä kukakin on an-

tanut pyykkiin.) 
 

Muistathan noudattaa pesumerkintöjä! 
Älä laita konetta myöhään päälle, ette se pidä alakerran nuoria hereillä. Pyykit 
kannattaa pestä viimeistään ruokailun jälkeen. 

Punainen Risti, Nuorten 

turvatalo, Vantaa. 

Opiskelija Etunimi Su-

kunimi 

Voinko saada yhteystie-

tosi, työntekijä soittaa 

teille pikimmiten. Kiitos 

soitosta, hei hei! 
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Neuvotteluissa mukana oleminen 

 

- Neuvotteluihin mukaan pääsemiseksi ole aktiivinen: seuraa kalenteria ja 
raporttivihkoa, ja kun huomaat neuvotteluita / kokouksia / tapahtumia, joihin 

olisit halukas osallistumaan, ota asia puheeksi sen työntekijän kanssa, joka 
ko. tapahtumaan on merkitty/menossa.  
 

- Kun olet menossa mukaan neuvotteluun:  
1) Ota selvää, kuinka monta henkeä neuvotteluun on tulossa  

2) Huolehdi neuvottelutarjoilut valmiiksi sovittuun neuvottelutilaan.  
3) Käy lukemassa ASKO:sta taustatietoja neuvottelun tarkoituksesta 

4) Sovi työntekijän kanssa etukäteen haluatko olla neuvottelussa aktiivinen, 
vai seurata sivusta. 

5) Ota mukaan muistiinpanovälineet, jos koet niitä tarvitsevasi 

 
- Neuvottelun jälkeen: kirjaa ASKOon työt-osioon neuvottelun kulku ja sovi-

tut asiat, ja avoimet neuvottelut-osioon neuvottelu tehdyksi (ks. Asko-ohje), 
sekä silppuroi/vie tietosuojajätteeseen kokousmuistiinpanosi 
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Miten uusi nuori otetaan vastaan 

 
Nuoret tulevat taloon 

useimmiten heti klo. 
17.00 jälkeen ja soitettu-

aan ensin. Joskus joku 
kuitenkin tulee suoraan 
ovelle illan mittaan tai 

yöllä. 
 

 

 
 

 
 

 
Uusi nuori, jota tiedetään odottaa: 

 

Työntekijä ottaa nuoren vastaan ja keskustelee hänen kanssa. Työntekijä 
selvittelee nuoren kanssa tulon syyn, nuoren henkilötiedot ym. Ja kertoo tär-

keimmät asiat turvatalosta ja sen tavoista (tuloajat, ruokailu, aikataulut, kän-
nykät, herätys ym.) Työntekijä soittaa yhdessä nuoren kanssa tämän kotiin. 
 

Vapaaehtoinen tai opiskelija: 
➢ Talo kierretään läpi nuoren kanssa, hänelle näytetään huone ja sänky, an-

netaan pyyhe, tarvittaessa hammasharja ja pedataan nuorelle sänky. Täs-
säkin voi samalla käydä läpi talon tapoja.  

➢ Tarkista onko nuori syönyt. Tarvittaessa voit antaa hänelle jotain syötä-

vää. (vaikka ruoka-aika olisi jo mennyt) 
➢ Juuri tullut nuori tarvitsee usein erityistä huomiota. Häntä jännittää, eivät-

kä kerrotut asiat jää heti mieleen.  
➢ Tuloajasta riippuu, miten jatketaan. Nuori menee joko suoraan nukku-

maan tai katsomaan esim. televisiota. Usein nuori menee huoneeseensa.  

 

Nuori tulee suoraan ovelle: 
Jos ovelle ilmestyy ilmoittamatta uusi nuori. Ohjaa nuori sisään. Kysy pikai-
sesti nimi ja tulon syy. Työntekijä jatkaa tilanteesta. Edetään kuten yllä. 

 

Joskus työntekijä on kiinni neuvottelussa tms: 
Ohjaa nuori sisään.  
Tarjoa yläkerrassa, vaikka teetä ja juttele nuoren kanssa.  
Kerrotaan, että työntekijä ottaa vastaan heti kun ehtii. Voi jutella yleistä ta-

losta ja sen tavoista. Usein nuori haluaa kertoa vähän itsestäänkin. 
 

Nuorelle tulotilanne on jännittävä ja mieleenpainuva. Teen tarjoaminen on 
avuksi. Pelkkä odottaminen on nuorelle piinallista, mutta teenjuonti tuntuu 
ihan kivalta. Aika kuluu mukavammin ja nuorella on paljon luontevampi olo. 

Turvallinen aikuinen ja teekupponen muistetaan vielä vuosien päästä. 
 

Työntekijän vapautuessa kerro hänelle tärkeimmät asiat ja työntekijä jatkaa 
siitä. Esim. ” tässä on Jaana 14v, hän tuli äsken koska kotona oli paha riita.” 
Jos nuori jää taloon, edetään kuten yllä. 

 



   
  31 
 

  
Vaitiolovelvollisuus 

 

Turvatalon työntekijät ja vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia talon nuorten asioista.  
Me emme myöskään puhu muille talossa oleville nuorille toisten nuoren asioista, 

vaikka nämä usein kyselevätkin kaikenlaista. 
 
Pyydä työntekijältä vaitiolovelvollisuus-lomake täytettäväksi!  

 

Kun tapaat nuoren turvatalon ulkopuolella 
 
Turvatalolla tutustut moniin uusiin nuoriin ja perheisiin. On mahdollista, että tapaat 

heitä sattumalta esimerkiksi kaupungilla jälkeenpäin. Anna heidän tehdä valinta 

haluavatko he tervehtiä tai vaihtaa kuulumisia. Joillekin tilanne voi olla kiusallinen ja 

on parempi antaa kohtaamisen mennä huomaamattomasti ohi. 
 

Tutut asiakkaat 
 
Joskus voi käydä niin, että taloon tulee asiakkaaksi joku tuttu nuori: sukulaistyttö, 

naapurin lapsi tai työkaverin jälkikasvua. Tähän tilanteeseen on apuna jo se, että 
olet etukäteen ottanut sen huomioon.  

 
Tilanteesta riippuen voit toimia eri tavoin. Joskus asia ei haittaa lainkaan, mutta jos 
tilanne on sinulle vaikea, puhu siitä. Kerro työntekijälle, että nuori on sinulle tuttu. 

Pohdi asiaa yhdessä työntekijän kanssa. 
 

Voit purkaa asian myös vapaaehtoisten ”työnohjauksellisissa” illoissa tai muissa ta-
paamisissa. 
 

Jos tilanne on kovin vaikea sinulle, vaihda tarvittaessa muutama vuoro. 
Tilannetta voi auttaa sekin, että tietoisesti et kysy mitään nuoren asioista.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


