
Suomen Punainen Risti toimii 
Ukrainan konfliktista kärsivien 

auttamiseksi



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 tähän 
mennessä lähes 4,1 
miljoonaa konfliktia 
paennutta ihmistä.

Kuva: ICRC



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



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 vettä ja ruokaa sekä tarjoavat 

terveyspalveluita sekä psykososiaalista 

tukea.

o Suomen Punainen Risti on välittänyt 

katastrofirahastostaan tähän mennessä 3,5 

miljoonaa euroa rahallista ja materiaaliapua. 

Lisäksi lääkeapu lähdössä pikaisesti.  

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Puolan Punainen Risti



o Alueelle on toimitettu noin 450 000 

euron arvosta tarvikkeita, 

esimerkiksi 1000 perhetelttaa, 

huopia, makuualustoja, 

hygieniatuotteita, vesikanistereita 

ja lääkintätarvikkeita. 

o Alueella toimii lisäksi Suomen 

Punaisen Ristin 

avustustyöntekijöitä: mm. 

logistiikan, järjestökehityksen ja 

psykososiaalisen tuen 

ammattilaisia. 

Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Suomen Punainen Risti



Punainen Risti auttaa Suomessa 
o Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ja tukee viranomaisia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Autamme 

konfliktia pakenevia viranomaisten tukena.

o Tarjoamme paenneille henkistä tukea, ensihuoltoa ja neuvontaa. Voimme antaa myös vaatteita ja muuta materiaalista 
apua. Toimimme siellä, missä apua tarvitaan, esimerkiksi satamassa, lentokentällä, vastaanottokeskuksissa ja 
poliisilaitoksilla.

o Punainen Risti kasvattaa viranomaisen pyynnöstä omien vastaanottokeskustensa kapasiteettia ja tukee 
hätämajoitusyksiköiden perustamisessa.

o Keräämme ja välitämme materiaalisen avun tarjouksia infopisteessämme osoitteessa punainenristi.fi/ukrainainfo.

o Keräämme hätäapukeräyksellä rahaa katastrofirahastoon, jonka varoja käytetään konfliktista kärsivien auttamiseen.

o Ihmisillä on kova halu auttaa, ja Punaiselle Ristille on ilmoittautunut paljon uusia 
vapaaehtoisia. Järjestämme vapaaehtoisille koulutusta ja tarjoamme mahdollisuuksia auttaa.

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



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. Suomen Punainen Risti 
ei toimita tavaralahjoituksia Ukrainaan.

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

o Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat Suomeen konfliktia paenneita. Vapaaehtoiset ovat tukena 
esimerkiksi väliaikaismajoitusyksiköiden perustamisessa, ensihuollon ja henkisen tuen antamisessa 
sekä kotoutumisen tuen vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoiseksi ja koulutuksiin voi ilmoittautua Oma 
Punaisen Ristin kautta.

https://oma.punainenristi.fi/


Tuki Ukrainaan:

o Kansainvälinen kokonaistuki Ukrainan kriisiin (Liitto ja 
Komitea) tähän mennessä (katastrofirahasto): 

o suoraa rahallista tukea 2 450 000 euroa
o materiaalista tukea 1 050 000 M€
o lääkinnällisen materiaalin lähdössä 500 000 € arvosta
o 3 delegaattia lähetetty ICRC tueksi Ukrainaan (logs+2 kuskia)
o 19 delegaattia kansainvälisellä komennukselle Ukrainan

ulkopuolella
o kotimaan tuki Ukrainasta pakeneville ihmisille

o Ulkoministeriön tukea 1+3 M€ komitean operaatioon
(rahallinen tuki) 



Ohjeet kaupungeille lahjoitusten tekemistä varten:

1. Lähettäkää kaupunkinne laskutustiedot ja haluamanne 

lahjoitussumma osoitteeseen: laskutus@punainenristi.fi

2. Voitte tilata laskun Punaisen Ristin lahjoitussivulta: 

www.punainenristi.fi/lahjoita/

o Valitse lahjoituslomakkeelta ”yritys”, merkitse summa ja valitse 

”katastrofirahasto”. Sen jälkeen valitse lahjoitustavaksi ”tilaa lasku”. 

Täytä yrityksen laskutustiedot lomakkeeseen ja haluamasi viite. 

Voit laittaa viestikenttään ”Ukraina”.

mailto:laskutus@punainenristi.fi
https://www.punainenristi.fi/lahjoita/


Lahjoita katastrofirahastoon

o Lahjoita verkkosivujemme kautta
www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/

o Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)

o MobilePayllä numeroon 10900

o Soita numeroon 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm)

o Lahjoita suoraan tilille OP FI52 5000 0120 4156 73. 
Saaja: Punainen Risti. Viite: 5186.

https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/

