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Kansalaisjärjestöt –
valmius toimia

• Yksilöiden turvallisuuden tunteen ylläpitäminen ja
vahvistaminen

• Kansalaisjärjestöjen tärkeä rooli on lisätä ihmisten
osallisuutta yhteisöissä.

• Osallisuus on yhteenkuuluvuutta, turvaverkkoa, valmiutta
auttaa, tukea ja toimia

• Ennakointia, ennaltaehkäisyä ja varautumista
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Kunta Järjestöt Toimijat

YHTEISTYÖ

• Kunta määrittelee tarpeet, johon järjestöt yhteistyöllä
pyrkivät vastaamaan omilla palveluillaan ja
(vapaaehtoisilla) toimijoillaan.

• Alueiden erityispiirteet ja erilaiset tarpeet
• Asutuskeskittymät / haja-asutusalueet
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Järjestöt nyky-yhteiskunnassa

• Viranomaisten rajoitettu kapasiteetti
poikkeusoloissa

• Poikkeusoloissa tavalliset kansalaiset
avainasemassa

• Järjestöillä (ja yrityksillä) tärkeää
(tilanne)tietoa

• Järjestöt tiedotuskanavana
• Palveluja & tukitoimia

• Järjestöjen toiminta joustavaa ja
riippumatonta
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Tasavallan presidentin asetus
Punaisesti Rististä 2§

Järjestön tarkoituksena on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun
kansainvälisen liikkeen perusperiaatteiden (Punaisen Ristin
perusperiaatteet) mukaisesti:

1) kaikissa oloissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia;
2) edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa;
3) pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla;
4) auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten
kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi;
5) tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja
aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi;
6) edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä;
7) lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä
kohtaan;
8) vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyksiä.
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SPR kansalaisjärjestönä
– Turvallisuusnäkökulma kaikessa toiminnassa

• Valtakunnallinen ensiapukoulutus
• Ensiapuryhmät, ensivaste
• Valmiustoiminta

• Henkinen tuki
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun

koordinaatio
• Monipuolinen ystävätoiminta &

sosiaalipalvelut
• nuoret, ikäihmiset, maahanmuuttajat,

omaishoitajien tukitoiminta
• Terveyden edistämisen ohjelmat

• päihdetyö, seksuaaliterveys,
Terveyspisteet, Pluspisteet, vapaa-ajan
tapaturmien ehkäisy

• Turvapaikanhakijoiden &
kiintiöpakolaisten vastaanotto
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Järjestöt viranomaisten tukena

• Arvojen ja yhteisvastuun
vahvistamisessa

• Henkisen ja muun
kriisinkestokyvyn lisäämisessä

• Omatoimisen varautumisen ja
selviytymisen edistämisessä

• Käytännön turvallisuuden
toteuttamisessa

• Avun toimittamisessa
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Kohtaamiset synnyttää
yhteisöllisyyttä

http://www.karhiniemi.fi/web_images/talokuva.arvi_sivu_1_kuva_0001.jpg

Vuonna 1944 Karjalan siirtolaisia
kotoutettiin eri puolelle Suomea
430 000 henkeä.
Vuonna 2015 Suomeen saapui
1034 kiintiöpakolaista.
Vuonna 2016(23.10.2016
mennessä) vireillä on 4883
turvapaikkahakemusta.

Asutetaan Suomi uudestaan!
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Kiitos!
Lisätietoja:

kaisu.haataja@punainenristi.fi
www.punainenristi.fi


