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Osastoille taloudellista 

tukea lapsia ja nuoria 

tukevan toiminnan 
järjestämiseksi 

  

Kartoittakaa oman alueenne 

avuntarve ja välttäkää päällekkäisen 

toiminnan tai tapahtumien järjestämistä 

samalla kohderyhmälle.  

 

Osastot voivat hakea tukea 

toiminnalleen 500 e / tapahtuma tai 

toiminta tai erillisen harkinnan mukaan 

enemmän esimerkiksi pidempiaikaiseen, 

toistuvaan toimintaan, kuitenkin max 

1500 euroa / osasto. Avustuksia 

myönnettäessä otetaan huomioon 

osaston hakemukset myös konfliktia ja 

vainoa paenneille suunnattuihin 

osallistaviin ruoka-aputapahtumiin. 

Hyväksyttävät kulut: 

❖ Tarvikkeet (pelit, askartelu- ja 

urheiluvälineet jne.) 

❖ Tarjoilut tapaamisissa 

❖ Pääsyliput (elokuvat, kesäteatterit, 

museot, huvipuistot jne.) 

❖ Käännös- ja mainoskulut (esim. 

sosiaalisessa mediassa) 

 

 

Hakeminen on yksinkertaista:  

❖ Tällä lomakkeella osasto  

voi hakea avustusta lasten, 

nuorten ja heidän lähiyhteisönsä 

tukemiseen.  

❖ Hakemuksiin vastataan kahden 

viikon sisällä. 

Tapahtuman jälleen: 

 

❖ Tällä lomakkeella osasto 

raportoi toteutetun toiminnan 

kulut. Tuki maksetaan 

toteutuneita kuluja vastaan. 

 

 

VINKKI: Tapahtuman 

mainostamisessa voitte hyödyntää 

paikallisia verkostoja, kielitaitoisia 

vapaaehtoisia, etsivän työn korttia tai 

Google Kääntäjää. 
 

 
 

 
 
 

  Suomeen on 

kevään ja kesän 
2022 aikana 
saapunut paljon 

konfliktia ja vainoa 
paenneita 

lapsiperheitä. 
Tilanne on uusi, 
sillä aiemmin 

perheiden osuus 
maahantulijoista on ollut huomattavasti pienempi.  

 
Punaisen Ristin osastot, kuten myös kunnat ja 
lastenoikeusjärjestöt ovat nostaneet esiin huolen lasten 

ja nuorten toiminnasta erityisesti kesäaikana kun koulut 
ovat kiinni.   

Tuki on tarkoitettu tapahtumien ja toimintojen 
järjestämiseen, jotka on suunnattu erityisesti 
konfliktia tai vainoa paenneille lapsille, nuorille ja 

heidän lähiyhteisöilleen. 

Tapahtumat voivat olla esimerkiksi kesä- ja päiväleirejä 

tai kerhotoimintaa. Lisäksi on valmiita malleja mm. 
nuorten Kaverikahviloista, hengailuilloista ja 
kesäklubeista. Tuen saaminen edellyttää, että osasto 

on aktiivisesti kutsunut osallistumaan sekä 
mainostanut tapahtumaa eri kielillä. 

Osasto voi halutessaan järjestää alueellaan lapsille, 
nuorille ja heidän lähiyhteisölleen suunnattua tukea ja 
toimintaa joko osaston omin voimin tai yhteistyössä 

esimerkiksi kaupungin, seurakuntien tai muiden 
järjestötoimijoiden kanssa.  

Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton tai 
Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistykset järjestävät 

myös vastaavaa toimintaa samalle kohderyhmälle. 
Osastotukea ei kuitenkaan voi siirtää muiden toimijoiden 
käyttöön. 

 

 

 

 

•  

 

Lisätietoja: Suomen Punainen Risti, Keskustoimisto varpu.salmenrinne@redcross.fi 

 

Petteri Kivimäki 

https://forms.office.com/r/jwFVwxw0xs
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBzFjVW9_02Lp4a0gWYHeJjqt0HzVqZLtS4FwUBxtNFUQjI1OFBBVzJUTUhBSzUwM1IwVDdCNzRLVS4u
https://rednet.punainenristi.fi/node/56202
https://translate.google.com/
mailto:varpu.salmenrinne@redcross.fi
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