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Suomen Punainen Risti toimii Ukrainan konfliktista 
kärsivien auttamiseksi



Tilanne Ukrainassa ja lähialueilla 
• Humanitaarisen avun tarve on 

valtava. Noin 18 miljoonaa ihmistä 
kärsii konfliktin vaikutuksista. 

• Ihmiset tarvitsevat 
terveyspalveluita, lääkkeitä, 
puhdasta vettä ja suojaa. 

• Ukrainasta on paennut arviolta 2,7 
miljoonaa ihmistä. Lisäksi 5 
miljoonaa  jättänyt kotinsa 
Ukrainassa.

Kuva: ICRC



OTSIKKO｜päivämäärä

Osastoinfo 15.3. – Ukrainan konflikti
1. Yleisinfo Ukrainan tilanteesta 
2. Tilannekuva piirin osalta
3. Ukrainan hätäapukeräyksen kuulumiset
4. Viestintä eri kanavissa – mistä tietoa? 
5. Vapaaehtoisten perehdytys ja osastojen koulutus vapaaehtoisten vastaanottoon
6. Jäsenhankinta  



OTSIKKO｜päivämäärä

Suomen Punainen Risti toimii 
Ukrainan konfliktista kärsivien 

auttamiseksi



OTSIKKO｜päivämäärä

Tilanne Ukrainassa ja lähialueilla 

o Humanitaarisen avun tarve 
on valtava. Noin 18 miljoonaa 
ihmistä kärsii konfliktin 
vaikutuksista. 

o Ihmiset tarvitsevat 
terveyspalveluita, lääkkeitä, 
puhdasta vettä ja suojaa. 

o Ukrainasta on paennut 
arviolta 2,7 miljoonaa 
ihmistä. Lisäksi 5 miljoonaa  
jättänyt kotinsa Ukrainassa.

Kuva: ICRC



OTSIKKO｜päivämäärä

o Ukrainassa on ollut humanitaarinen 
kriisi vuodesta 2014 lähtien. Ukrainan 
Punainen Risti ja kansainvälinen 
Punainen Risti ovat toimineet 
Ukrainassa ja sen lähialueilla jo pitkään 
ennen konfliktin kiihtymistä.

o Tällä hetkellä Ukrainassa pyritään 
turvaamaan ihmisten perustarpeet. 
Avun tarve on suuri, ja se tulee 
jatkumaan pitkään.

o Paikan päällä avun vievät perille 
paikallinen Punainen Risti ja 
kansainvälinen Punainen Risti. 

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Ukrainan Punainen Risti



OTSIKKO｜päivämäärä

o Vapaaehtoiset sekä kansainväliset ja paikalliset 
avustustyöntekijät jakavat tarvikkeet Ukrainan 
naapurimaissa tai maan sisällä avun tarpeen ja 
turvallisuustilanteen mukaan.

o Ukrainan naapurimaissa paikalliset Punaiset 
Ristit jakavat turvaa ja suojaa etsiville muun 
muassa ruokaa ja vettä ja tarjoavat 
terveyspalveluita sekä psykososiaalista tukea.

o Suomen hätäapukeräyksen tulos on jo yli 15 
miljoonaa ja apua välitetään Ukrainaan monin 
eri tavoin: rahaa, majoitustarvikkeita, 
välineistöä, ammattilaisia, rekkakuskeja, jne.

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Puolan Punainen Risti



OTSIKKO｜päivämäärä

Punainen Risti auttaa myös Suomessa 
o Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ja tukee viranomaisia onnettomuuksissa 

ja häiriötilanteissa. 

o Olemme valmiina auttamaan myös kotimaassa ja tilannetta seurataan aktiivisesti.

o Tuemme kansalaisten henkistä hyvinvointia jakamalla tietoa tilanteesta ja tarjoamalla 
keskusteluapua 

o Punaisella Ristillä on valmius vastaanottaa ja auttaa konflikteista pakenevia 
viranomaisten tukena. 

o Viestimme henkisestä tuesta ja avustustyöstä punainenristi.fi-sivustolla, sosiaalisessa 
mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. 

o SPR INFOpiste kokoaa tietoja yksityisistä avuntarjouksista (p.020 701 2001)



OTSIKKO｜päivämäärä

Rahalahjoitukset tehokkain tapa auttaa 
o Rahalahjoitusten avulla Punainen Risti voi reagoida nopeasti ja hankkia juuri 

sitä apua, jota ihmiset sillä hetkellä tarvitsevat. 

o Kuuntelemalla paikallisia tarpeita Punainen Risti varmistaa, että paikan päällä 
jaetaan oikeita määriä tarvikkeita ja muuta apua, ja että apu menee niille, 
jotka tukea eniten tarvitsevat.

o Kansainvälinen Punainen Risti pyytää välttämään yksittäisiä 
tavaralahjoituksia. 

o Punainen Risti koordinoi apuaan kunkin maan viranomaisten ja muiden 
järjestöjen kanssa, jotta ne voivat täydentää toistensa apua ja välttää 
päällekkäisyyksiä.



OTSIKKO｜päivämäärä

Osastojen tulisi nyt varautua auttamaan
o Tällä hetkellä saapuu 600-800 hlö päivässä
o Mitä tapahtuu huomenna tai ensi viikolla, kukaan ei tiedä

o Punaisen Ristin apua saatetaan tarvita yllättäen ja 
millä paikkakunnalla tahansa

o Käykää keskustelua osastonne varautumisesta
o Onko meidän paikkakunnalla ilmoittautunut uusia 

vapaaehtoisia? Onko heidät otettu vastaan?
o Mitä mahdollisia yhteistyötahoja paikkakunnalla on, mistä 

vapaaehtoisia voisi löytyä?
o Ketkä omat vapaaehtoisemme ovat hälytettävissä?



OTSIKKO｜päivämäärä

Mihin osastot varautuvat?
o Vastaanottokeskuksilla tarvitaan apua erilaisissa 

asioissa
o Piirin keskus Mikkelissä, myös muissa on tarvittu apua
o Jos tulee uusia keskuksia, apua tarvitaan varmasti

o Jos jonnekin perustetaan järjestelykeskus, siellä 
tarvitaan apua

o Jos poliisin tai rajaviranomaisen pisteet ruuhkautuvat, 
saatetaan tarvita apua

o Saapujat saattavat tarvita monenlaista akuuttiakin 
apua



OTSIKKO｜päivämäärä

Mikä on nyt olennaista?

oVarmistakaa, että teillä on riittävästi 
vapaaehtoisia ja he ovat tavoitettavissa ja 
valmiina auttamaan, kun pyyntö tulee



OTSIKKO｜päivämäärä

Miten yksittäisiä ihmisiä autetaan?
o Lähtökohtaisesti Ukrainasta saapuvat ohjataan 

ilmoittautumaan poliisille tai rajalle, mistä heidät ohjataan 
palvelujen piiriin vastaanottokeskukseen
o Turvapaikan hakijat
o Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella

o Ukrainalaiset ovat voineet saapua Suomeen myös ns. 
turistina passilla
o Ohjataan kaikkia ilmoittautumaan viranomaisille
o Kuntiin asettautuneiden auttaminen on kuntien vastuulla

o Akuuteissa hätätilanteissa voidaan auttaa 
katastrofirahastosta
o Ohje katastrofirahaston käytöstä on päivityksessä ja siitä tulee 

tietoa osastoille viimeistään ensi maanantaina



• Ukrainassa on ollut humanitaarinen kriisi 
vuodesta 2014 lähtien. Ukrainan Punainen 
Risti ja kansainvälinen Punainen Risti ovat 
toimineet Ukrainassa ja sen lähialueilla jo 
pitkään ennen konfliktin kiihtymistä.

• Tällä hetkellä Ukrainassa pyritään turvaamaan 
ihmisten perustarpeet. Avun tarve on suuri, ja 
se tulee jatkumaan pitkään.

• Paikan päällä avun vievät perille paikallinen 
Punainen Risti ja kansainvälinen Punainen 
Risti. 

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Ukrainan Punainen Risti



OTSIKKO｜päivämäärä

Osastoinfo 15.3. – Ukrainan konflikti
1. Yleisinfo Ukrainan tilanteesta 
2. Tilannekuva piirin osalta
3. Ukrainan hätäapukeräyksen kuulumiset
4. Viestintä eri kanavissa – mistä tietoa? 
5. Vapaaehtoisten perehdytys ja osastojen koulutus vapaaehtoisten vastaanottoon
6. Jäsenhankinta  



OTSIKKO｜päivämäärä

Suomen Punainen Risti toimii 
Ukrainan konfliktista kärsivien 

auttamiseksi



OTSIKKO｜päivämäärä

Tilanne Ukrainassa ja lähialueilla 

o Humanitaarisen avun tarve 
on valtava. Noin 18 miljoonaa 
ihmistä kärsii konfliktin 
vaikutuksista. 

o Ihmiset tarvitsevat 
terveyspalveluita, lääkkeitä, 
puhdasta vettä ja suojaa. 

o Ukrainasta on paennut 
arviolta 2,7 miljoonaa 
ihmistä. Lisäksi 5 miljoonaa  
jättänyt kotinsa Ukrainassa.

Kuva: ICRC



OTSIKKO｜päivämäärä

o Ukrainassa on ollut humanitaarinen 
kriisi vuodesta 2014 lähtien. Ukrainan 
Punainen Risti ja kansainvälinen 
Punainen Risti ovat toimineet 
Ukrainassa ja sen lähialueilla jo pitkään 
ennen konfliktin kiihtymistä.

o Tällä hetkellä Ukrainassa pyritään 
turvaamaan ihmisten perustarpeet. 
Avun tarve on suuri, ja se tulee 
jatkumaan pitkään.

o Paikan päällä avun vievät perille 
paikallinen Punainen Risti ja 
kansainvälinen Punainen Risti. 

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Ukrainan Punainen Risti



OTSIKKO｜päivämäärä

o Vapaaehtoiset sekä kansainväliset ja paikalliset 
avustustyöntekijät jakavat tarvikkeet Ukrainan 
naapurimaissa tai maan sisällä avun tarpeen ja 
turvallisuustilanteen mukaan.

o Ukrainan naapurimaissa paikalliset Punaiset 
Ristit jakavat turvaa ja suojaa etsiville muun 
muassa ruokaa ja vettä ja tarjoavat 
terveyspalveluita sekä psykososiaalista tukea.

o Suomen hätäapukeräyksen tulos on jo yli 15 
miljoonaa ja apua välitetään Ukrainaan monin 
eri tavoin: rahaa, majoitustarvikkeita, 
välineistöä, ammattilaisia, rekkakuskeja, jne.

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Puolan Punainen Risti



OTSIKKO｜päivämäärä

Punainen Risti auttaa myös Suomessa 
o Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ja tukee viranomaisia onnettomuuksissa 

ja häiriötilanteissa. 

o Olemme valmiina auttamaan myös kotimaassa ja tilannetta seurataan aktiivisesti.

o Tuemme kansalaisten henkistä hyvinvointia jakamalla tietoa tilanteesta ja tarjoamalla 
keskusteluapua 

o Punaisella Ristillä on valmius vastaanottaa ja auttaa konflikteista pakenevia 
viranomaisten tukena. 

o Viestimme henkisestä tuesta ja avustustyöstä punainenristi.fi-sivustolla, sosiaalisessa 
mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. 

o SPR INFOpiste kokoaa tietoja yksityisistä avuntarjouksista (p.020 701 2001)



OTSIKKO｜päivämäärä

Rahalahjoitukset tehokkain tapa auttaa 
o Rahalahjoitusten avulla Punainen Risti voi reagoida nopeasti ja hankkia juuri 

sitä apua, jota ihmiset sillä hetkellä tarvitsevat. 

o Kuuntelemalla paikallisia tarpeita Punainen Risti varmistaa, että paikan päällä 
jaetaan oikeita määriä tarvikkeita ja muuta apua, ja että apu menee niille, 
jotka tukea eniten tarvitsevat.

o Kansainvälinen Punainen Risti pyytää välttämään yksittäisiä 
tavaralahjoituksia. 

o Punainen Risti koordinoi apuaan kunkin maan viranomaisten ja muiden 
järjestöjen kanssa, jotta ne voivat täydentää toistensa apua ja välttää 
päällekkäisyyksiä.



OTSIKKO｜päivämäärä

Osastojen tulisi nyt varautua auttamaan
o Tällä hetkellä saapuu 600-800 hlö päivässä
o Mitä tapahtuu huomenna tai ensi viikolla, kukaan ei tiedä

o Punaisen Ristin apua saatetaan tarvita yllättäen ja 
millä paikkakunnalla tahansa

o Käykää keskustelua osastonne varautumisesta
o Onko meidän paikkakunnalla ilmoittautunut uusia 

vapaaehtoisia? Onko heidät otettu vastaan?
o Mitä mahdollisia yhteistyötahoja paikkakunnalla on, mistä 

vapaaehtoisia voisi löytyä?
o Ketkä omat vapaaehtoisemme ovat hälytettävissä?



OTSIKKO｜päivämäärä

Mihin osastot varautuvat?
o Vastaanottokeskuksilla tarvitaan apua erilaisissa 

asioissa
o Piirin keskus Mikkelissä, myös muissa on tarvittu apua
o Jos tulee uusia keskuksia, apua tarvitaan varmasti

o Jos jonnekin perustetaan järjestelykeskus, siellä 
tarvitaan apua

o Jos poliisin tai rajaviranomaisen pisteet ruuhkautuvat, 
saatetaan tarvita apua

o Saapujat saattavat tarvita monenlaista akuuttiakin 
apua



OTSIKKO｜päivämäärä

Mikä on nyt olennaista?

oVarmistakaa, että teillä on riittävästi 
vapaaehtoisia ja he ovat tavoitettavissa ja 
valmiina auttamaan, kun pyyntö tulee



OTSIKKO｜päivämäärä

Miten yksittäisiä ihmisiä autetaan?
o Lähtökohtaisesti Ukrainasta saapuvat ohjataan 

ilmoittautumaan poliisille tai rajalle, mistä heidät ohjataan 
palvelujen piiriin vastaanottokeskukseen
o Turvapaikan hakijat
o Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella

o Ukrainalaiset ovat voineet saapua Suomeen myös ns. 
turistina passilla
o Ohjataan kaikkia ilmoittautumaan viranomaisille
o Kuntiin asettautuneiden auttaminen on kuntien vastuulla

o Akuuteissa hätätilanteissa voidaan auttaa 
katastrofirahastosta
o Ohje katastrofirahaston käytöstä on päivityksessä ja siitä tulee 

tietoa osastoille viimeistään ensi maanantaina



• Vapaaehtoiset sekä kansainväliset ja paikalliset 
avustustyöntekijät jakavat tarvikkeet Ukrainan naapurimaissa 
tai maan sisällä avun tarpeen ja turvallisuustilanteen 
mukaan.

• Ukrainan naapurimaissa paikalliset Punaiset Ristit jakavat 
turvaa ja suojaa etsiville muun muassa ruokaa ja vettä ja 
tarjoavat terveyspalveluita sekä psykososiaalista tukea.

• Suomen hätäapukeräyksen tulos on jo yli 15 miljoonaa ja 
apua välitetään Ukrainaan monin eri tavoin: rahaa, 
majoitustarvikkeita, välineistöä, ammattilaisia, rekkakuskeja, 
jne.

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Puolan Punainen Risti



Punainen Risti auttaa myös Suomessa 

• Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ja tukee viranomaisia onnettomuuksissa ja 
häiriötilanteissa. 

• Olemme valmiina auttamaan myös kotimaassa ja tilannetta seurataan aktiivisesti.

• Tuemme kansalaisten henkistä hyvinvointia jakamalla tietoa tilanteesta ja tarjoamalla 
keskusteluapua 

• Punaisella Ristillä on valmius vastaanottaa ja auttaa konflikteista pakenevia viranomaisten tukena. 

• Viestimme henkisestä tuesta ja avustustyöstä punainenristi.fi-sivustolla, sosiaalisessa mediassa ja 
tiedotusvälineiden kautta. 

• SPR INFOpiste kokoaa tietoja yksityisistä avuntarjouksista (p.020 701 2001)



Rahalahjoitukset tehokkain tapa auttaa 
• Rahalahjoitusten avulla Punainen Risti voi reagoida nopeasti ja hankkia juuri sitä apua, 

jota ihmiset sillä hetkellä tarvitsevat. 

• Kuuntelemalla paikallisia tarpeita Punainen Risti varmistaa, että paikan päällä jaetaan 
oikeita määriä tarvikkeita ja muuta apua, ja että apu menee niille, jotka tukea eniten 
tarvitsevat.

• Kansainvälinen Punainen Risti pyytää välttämään yksittäisiä tavaralahjoituksia. 

• Punainen Risti koordinoi apuaan kunkin maan viranomaisten ja muiden järjestöjen 
kanssa, jotta ne voivat täydentää toistensa apua ja välttää päällekkäisyyksiä.



Osastojen tulisi nyt varautua auttamaan
• Tällä hetkellä saapuu 600-800 hlö päivässä

• Mitä tapahtuu huomenna tai ensi viikolla, kukaan ei tiedä

• Punaisen Ristin apua saatetaan tarvita yllättäen ja millä 
paikkakunnalla tahansa

• Käykää keskustelua osastonne varautumisesta
• Onko meidän paikkakunnalla ilmoittautunut uusia vapaaehtoisia? Onko heidät 

otettu vastaan?
• Mitä mahdollisia yhteistyötahoja paikkakunnalla on, mistä vapaaehtoisia voisi 

löytyä?
• Ketkä omat vapaaehtoisemme ovat hälytettävissä?



Mihin osastot varautuvat?
• Vastaanottokeskuksilla tarvitaan apua erilaisissa asioissa

• Piirin keskus Mikkelissä, myös muissa on tarvittu apua
• Jos tulee uusia keskuksia, apua tarvitaan varmasti

• Jos jonnekin perustetaan järjestelykeskus, siellä tarvitaan apua
• Jos poliisin tai rajaviranomaisen pisteet ruuhkautuvat, saatetaan 

tarvita apua
• Saapujat saattavat tarvita monenlaista akuuttiakin apua



Mikä on nyt olennaista?

• Varmistakaa, että teillä on riittävästi vapaaehtoisia ja 
he ovat tavoitettavissa ja valmiina auttamaan, kun 
pyyntö tulee



Miten yksittäisiä ihmisiä autetaan?
• Lähtökohtaisesti Ukrainasta saapuvat ohjataan ilmoittautumaan 

poliisille tai rajalle, mistä heidät ohjataan palvelujen piiriin 
vastaanottokeskukseen

• Turvapaikan hakijat
• Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella

• Ukrainalaiset ovat voineet saapua Suomeen myös ns. turistina passilla
• Ohjataan kaikkia ilmoittautumaan viranomaisille
• Kuntiin asettautuneiden auttaminen on kuntien vastuulla

• Akuuteissa hätätilanteissa voidaan auttaa katastrofirahastosta
• Ohje katastrofirahaston käytöstä on päivityksessä ja siitä tulee tietoa 

osastoille viimeistään ensi maanantaina
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OTSIKKO｜päivämäärä

Suomen Punainen Risti toimii 
Ukrainan konfliktista kärsivien 

auttamiseksi



OTSIKKO｜päivämäärä

Tilanne Ukrainassa ja lähialueilla 

o Humanitaarisen avun tarve 
on valtava. Noin 18 miljoonaa 
ihmistä kärsii konfliktin 
vaikutuksista. 

o Ihmiset tarvitsevat 
terveyspalveluita, lääkkeitä, 
puhdasta vettä ja suojaa. 

o Ukrainasta on paennut 
arviolta 2,7 miljoonaa 
ihmistä. Lisäksi 5 miljoonaa  
jättänyt kotinsa Ukrainassa.

Kuva: ICRC



OTSIKKO｜päivämäärä

o Ukrainassa on ollut humanitaarinen 
kriisi vuodesta 2014 lähtien. Ukrainan 
Punainen Risti ja kansainvälinen 
Punainen Risti ovat toimineet 
Ukrainassa ja sen lähialueilla jo pitkään 
ennen konfliktin kiihtymistä.

o Tällä hetkellä Ukrainassa pyritään 
turvaamaan ihmisten perustarpeet. 
Avun tarve on suuri, ja se tulee 
jatkumaan pitkään.

o Paikan päällä avun vievät perille 
paikallinen Punainen Risti ja 
kansainvälinen Punainen Risti. 

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Ukrainan Punainen Risti



OTSIKKO｜päivämäärä

o Vapaaehtoiset sekä kansainväliset ja paikalliset 
avustustyöntekijät jakavat tarvikkeet Ukrainan 
naapurimaissa tai maan sisällä avun tarpeen ja 
turvallisuustilanteen mukaan.

o Ukrainan naapurimaissa paikalliset Punaiset 
Ristit jakavat turvaa ja suojaa etsiville muun 
muassa ruokaa ja vettä ja tarjoavat 
terveyspalveluita sekä psykososiaalista tukea.

o Suomen hätäapukeräyksen tulos on jo yli 15 
miljoonaa ja apua välitetään Ukrainaan monin 
eri tavoin: rahaa, majoitustarvikkeita, 
välineistöä, ammattilaisia, rekkakuskeja, jne.

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Puolan Punainen Risti



OTSIKKO｜päivämäärä

Punainen Risti auttaa myös Suomessa 
o Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ja tukee viranomaisia onnettomuuksissa 

ja häiriötilanteissa. 

o Olemme valmiina auttamaan myös kotimaassa ja tilannetta seurataan aktiivisesti.

o Tuemme kansalaisten henkistä hyvinvointia jakamalla tietoa tilanteesta ja tarjoamalla 
keskusteluapua 

o Punaisella Ristillä on valmius vastaanottaa ja auttaa konflikteista pakenevia 
viranomaisten tukena. 

o Viestimme henkisestä tuesta ja avustustyöstä punainenristi.fi-sivustolla, sosiaalisessa 
mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. 

o SPR INFOpiste kokoaa tietoja yksityisistä avuntarjouksista (p.020 701 2001)



OTSIKKO｜päivämäärä

Rahalahjoitukset tehokkain tapa auttaa 
o Rahalahjoitusten avulla Punainen Risti voi reagoida nopeasti ja hankkia juuri 

sitä apua, jota ihmiset sillä hetkellä tarvitsevat. 

o Kuuntelemalla paikallisia tarpeita Punainen Risti varmistaa, että paikan päällä 
jaetaan oikeita määriä tarvikkeita ja muuta apua, ja että apu menee niille, 
jotka tukea eniten tarvitsevat.

o Kansainvälinen Punainen Risti pyytää välttämään yksittäisiä 
tavaralahjoituksia. 

o Punainen Risti koordinoi apuaan kunkin maan viranomaisten ja muiden 
järjestöjen kanssa, jotta ne voivat täydentää toistensa apua ja välttää 
päällekkäisyyksiä.



OTSIKKO｜päivämäärä

Osastojen tulisi nyt varautua auttamaan
o Tällä hetkellä saapuu 600-800 hlö päivässä
o Mitä tapahtuu huomenna tai ensi viikolla, kukaan ei tiedä

o Punaisen Ristin apua saatetaan tarvita yllättäen ja 
millä paikkakunnalla tahansa

o Käykää keskustelua osastonne varautumisesta
o Onko meidän paikkakunnalla ilmoittautunut uusia 

vapaaehtoisia? Onko heidät otettu vastaan?
o Mitä mahdollisia yhteistyötahoja paikkakunnalla on, mistä 

vapaaehtoisia voisi löytyä?
o Ketkä omat vapaaehtoisemme ovat hälytettävissä?



OTSIKKO｜päivämäärä

Mihin osastot varautuvat?
o Vastaanottokeskuksilla tarvitaan apua erilaisissa 

asioissa
o Piirin keskus Mikkelissä, myös muissa on tarvittu apua
o Jos tulee uusia keskuksia, apua tarvitaan varmasti

o Jos jonnekin perustetaan järjestelykeskus, siellä 
tarvitaan apua

o Jos poliisin tai rajaviranomaisen pisteet ruuhkautuvat, 
saatetaan tarvita apua

o Saapujat saattavat tarvita monenlaista akuuttiakin 
apua



OTSIKKO｜päivämäärä

Mikä on nyt olennaista?

oVarmistakaa, että teillä on riittävästi 
vapaaehtoisia ja he ovat tavoitettavissa ja 
valmiina auttamaan, kun pyyntö tulee



OTSIKKO｜päivämäärä

Miten yksittäisiä ihmisiä autetaan?
o Lähtökohtaisesti Ukrainasta saapuvat ohjataan 

ilmoittautumaan poliisille tai rajalle, mistä heidät ohjataan 
palvelujen piiriin vastaanottokeskukseen
o Turvapaikan hakijat
o Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella

o Ukrainalaiset ovat voineet saapua Suomeen myös ns. 
turistina passilla
o Ohjataan kaikkia ilmoittautumaan viranomaisille
o Kuntiin asettautuneiden auttaminen on kuntien vastuulla

o Akuuteissa hätätilanteissa voidaan auttaa 
katastrofirahastosta
o Ohje katastrofirahaston käytöstä on päivityksessä ja siitä tulee 

tietoa osastoille viimeistään ensi maanantaina



SPR:n tilannekeskus kerää tilannekuvaa 
osastojen, piirin ja vastaanottokeskusten 
toiminnoista Ukraina-operaatioon liittyen.

Piirin ensimmäinen raportti osastojen Lyyti –
kyselyn perusteella lähti tilannekeskukseen 
14.3.

Piirin tilanne 15.3.
• 157 avuntarvitsijaa saanut apua
• 324 vapaaehtoista osallistunut
• 1078 tuntia

Linkki 
kyselyyn: https://www.lyyti.fi/questions/08e7c5
69a3
Kysymyksiin raportoinnin suhteen vastaavat 
piiritoimistolla Kirsi Mertakari ja Eila Siira

Tilannekuva piirin osalta

Lähde: Lyytikyselyn vastaukset 15.3.

https://www.lyyti.fi/questions/08e7c569a3


Hätäapukeräyksen kuulumiset piirissä

• Keräys sujunut upeasti piirin alueella, mukana 27 osastoa. Kiitos!
• Lipaskeräystä voidaan edelleen jatkaa, mikäli innokkuutta paikkakunnalla on ja 

voimavaroja riittää. Myös yksittäiset keräystapahtumat / muiden organisaatioiden 
tarjoukset kannattaa toteuttaa maalis-huhtikuun aikana.

• Lippaat keränneet hyvin, käytössä ollut myös Izettle (6 osastoa) ja MobilePay.
• Hirvensalmi tekee hirmutulosta korttimaksuilla, nyt kasassa 570 euroa!! 

• Tilitysohjeet: https://rednet.punainenristi.fi/ukraina
• S-pankin pisteet ottaa OP:n lisäksi rahoja vastaan, kannattaa kysyä 

etukäteen miten onnistuu. Pankkien kanssa paikoin hieman kangerrellut, 
mutta toivottavasti saadaan rahat eteenpäin. Jos ongelmia  yhteys Pirittaan.

• Ei tarvitse tehdä erillistä tilityslomaketta.
• Karaan kertyneet tuotot näkyvillä sivustolla, Piritta toimittaa myös 

osastokohtaiset tulokset kerran viikossa (perjantai, jos seuranta päivittyy)

https://rednet.punainenristi.fi/ukraina


Mistä tietoa? 

• Piirin tihennetty uutiskirje 
• Ilmestyy torstaisin, jakelu osastojen luottamus- ja muut vastuuhenkilöt 
• Osastoilla kerrottavaa?  tieto Ilonalle viimeistään keskiviikkona 

• Ylimääräiset osastoinfot 
• Keskustoimiston uutiskirjeet 
• Vapaaehtoisten sivut Rednetissä: https://rednet.punainenristi.fi/ukrainankriisi

• Koottu info osastoille, vapaaehtoistoiminnan ohjeita yms. 

• Mitä Punainen Risti tekee – sivusto kaikille: 
https://www.punainenristi.fi/punainen-risti-auttaa-ukrainassa

• Ajankohtaista tietoa siitä, miten Punainen Risti auttaa 

• Ukraina-info: https://www.punainenristi.fi/ukrainainfo
• Kokoaa tietoa avuntarjoajista, jakaa infoa miten voi auttaa 
• Ohjatkaa tänne ihmiset, jotka haluavat tarjota kiinteistöjä, majoittaa, tarjota muita palveluita 

https://rednet.punainenristi.fi/ukrainankriisi
https://www.punainenristi.fi/punainen-risti-auttaa-ukrainassa
https://www.punainenristi.fi/ukrainainfo


Vapaaehtoisten perehdytykset

Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin – perehdytys uusille 
vapaaehtoisille
• 17.3. klo 17.30 – 18.30 
• 31.3. klo 17.30 – 18.30 
• 21.4. klo 17.30 – 18.30 
• 5.5. klo 17.30 – 18.30 
Tapahtumat löytyvät Omasta, ilmoittautuminen edelliseen päivään 

mennessä. 
Piiristä lähtee kutsut kaikille Omaan profiilin luoneille 

(nyt kutsu lähtenyt 1 – 3 / 2022). 
Perehdytyksessä käydään läpi Punaisen Ristin periaatteita, toimintaa, 
mitä vapaaehtoisena voi tehdä ja vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt. 
Lisäksi käydään erityisesti läpi, mitä tällä hetkellä voi tehdä Ukrainan 
kriisin uhrien auttamiseksi.

Ottakaa uudet vapaehtoiset mukaan! 



Vapaaehtoisten perehdytys ja osaston koulutus

Uusien vapaaehtoisten vastaanottoon välineitä –
koulutus
maanantaina 4.4. klo 17.30 – 19.00. 
• Koulutus on suunnattu osastojen 

vastuuhenkilöille ja ryhmänvetäjille.
• Koulutuksessa käymme läpi, miten osasto hyötyy 

uuden vapaaehtoisen suunnitelmallisessa 
vastaanottamisessa, jaamme vinkkejä 
vastaanottamisen käytäntöihin ja kannustamme 
sähköisten järjestelmien käyttöä.

• Ilmoittautuminen 31.3. mennessä: 
https://oma.punainenristi.fi/event/14406

https://oma.punainenristi.fi/event/14406


Jäsenhankinta

• Ukrainan kriisi lisännyt uusien liittymistä 
Punaisen Ristin jäseneksi

• Feissarit: työ helpompaa kuin koskaan
• Lisääntynyt kiinnostus jäsenyyteen 

kannattaa hyödyntää
• "Jäsenenä autat auttamaan"
• Piirin jäsenhankintakampanja 1.6.2022 asti

Kampanjasivu RedNetissä:
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu
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