Punaisen Ristin viesti seurakunnille
Tervehdys Punaisesta Rististä
Paperittomien ihmisten määrä kasvaa lähiaikoina. Olemme ilolla seuranneet seurakuntien ja järjestöjen
toimintaa ja verkostoitumista paperittomien auttamisessa. Vaikka vastuu paperittomien tukemisesta kuuluu
viranomaisille, tarvitaan vahvaa yhteisöllistä osaamista ja voimaa toimia heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten apuna ja viranomaisten tukena.
Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia sekä
auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä
avustaa ja tukea viranomaisia ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimintaamme ohjaavat Punaisen Ristin
periaatteet, joista erityisesti inhimillisyys ja riippumattomuus ovat keskeisiä tämän asian osalta.
Humanitaarisena järjestönä emme voi omalla toiminnallamme tehdä ihmisistä entistä haavoittuvampia ja
aiheuttaa heille kärsimystä. Tästä syystä SPR tulee tekemään kaikkensa, että SPR:n vastaanottokeskuksissa
olevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt, joilta loppuu oikeus saada vastaanottopalveluita,
eivät päädy entistä heikompaan asemaan.
Inhimillisyys, välittäminen ja auttaminen ovat seurakuntien ja Punaisen Ristin toimijoita yhdistävä vankka side.
Omien periaatteiden mukainen toiminta on sydämen asia. Paperittomienkaan kohdalla emme voi ummistaa
silmiä ihmisten hädälle.
Paperittomien auttamisessa on kyse ihmisen perustarpeiden tyydyttämisestä. Meidän on tarjottava ihmisille
mahdollisuus yöpyä turvallisesti sekä saada ruokaa ja muita elämän välttämättömiä asioita. Lisäksi meidän on
tarjottava ihmisille inhimillisiä ja turvallisia kohtaamisia, ymmärrystä, kuuntelevaa korvaa ja lämmintä sydäntä.
Paperittomuuteen liittyy paljon epävarmuutta ja turvattomuutta. Myös meillä avustustoiminnan järjestäjillä on
lukuisia kysymyksiä siitä, mikä meidän roolimme on, mitkä ovat parhaat tavat auttaa, uskallammeko auttaa
laittomasti maassa olevia, miten paljon paperittomia tulee Suomessa olemaan jne. Näihin kysymyksiin etsitään
yhdessä vastauksia paikkakuntien verkostoissa.
Suomessa on käynnistynyt tai käynnistymässä lähes 20 paperittomien auttamisen verkostoa. Suuri osa
verkostoista on seurakuntien koolle kutsumia. Verkostoissa sovitaan, mitä eri tahot voivat tehdä paperittomien
parissa. Tärkein ja kiireisin asia on luonnollisesti ratkaista majoitukseen liittyvät asiat. Useat seurakunnat ovat
jo käynnistäneet hätämajoitusta ja toivoisin että yhä useampi seurakunta toimisi samoin. Punainen Risti
toimii erittäin mielellään seurakuntien apuna majoitustoiminnassa ja tarjoaa materiaalipaketteja maksutta.
SPR:n piirien kautta voi esim. tilata yöpymispaketteja hätämajoituksiin sekä muita avustuspaketteja.
(tilausohjeet ja lista viestin lopussa) Verkostot toimivat parhaiten kun niiden jäsenet tuovat omat paikalliset
vahvuutensa yhteiseen toimintaan.
Punainen Risti ylläpitää kymmeniä vastaanottokeskuksia. Vastaanottopalveluiden päättyessä meillä on ohjeet
vastaanottoyksiköiden henkilökunnalla. Tärkeimmät ovat, että emme erota perheenjäseniä toisistaan emmekä

poista ihmisiä keskuksista jos emme tiedä mihin heidät voi ohjata. Inhimillisyyden periaate testautuu
käytännössä.
Punaisen Ristin paperittomien auttamisen yhteyshenkilöt piiritoimistoissa:
Tuija Hänninen, Savo-Karjala 050 502 0773
Katja Junnila, Lappi 040 170 1955
Annakatriina Jylhä, Satakunta 040 1457732
Ulla Laakso, Kaakkois-Suomi 040 860 1053
Anu Mylläri, Häme 040 1846911
Marika Parkkila, Oulu 040 1560060
Pauliina Pensikkala, Varsinais-Suomi 020701 2419
Elina Hienola ja Taija Savolainen, Länsi-Suomi 040579 2771 (Jyväskylä, Seinäjoki, Vaasa)
Nina Stubb, Österbotten 040 559 5286
Hanna Holm, HUP, Helsingin ja Uudenmaan piiri 040 5416359
Valtakunnallinen paperittomat -task force:
Johanna Matikainen 040 5765562
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@redcross.fi
Materiaalipaketit paperittomille tilataan piiritoimiston yhteyshenkilön kautta ja ne sisältävät:
A-osa: Ruokailuvälineet
B-osa: Ruuanvalmistusvälineet
C-osa: Hygieniakassi
Hygieniakassi paperittomille
D-osa: Liinavaatesetti + tyyny + retkipatja ja huopa
Siivoussetti
Lämmin kiitos seurakunnille inhimillisestä toiminnasta paperittomien auttamiseksi!
Yhteistyöterveisin
Johanna Matikainen
Maaahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö, Paperittomat task forcen vetäjä

Suomen Punainen Risti on viranomaisia tukeva julkisoikeudellinen yhdistys, jonka oikeudellisesta erityisasemasta on
Suomessa säädetty lailla (238/2000) sekä sen nojalla annetulla tasavallan presidentin asetuksella (811/2005). Suomen
Punainen Risti ylläpitää Maahanmuuttoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vastaanottokeskuksia sekä vastaa
Suomeen saapuvien kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja perheenyhdistämisestä.

