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Joulupata-keräys 15.–23.12.2017
Tiesitkö tämän joulupadasta?

• Joulupatakeräys järjestetään ympäri 
maailmaa yli 30 maassa. Se on 
kansainvälisen Pelastusarmeijan 
(The Salvation Army) tärkein keräys. 

• Patakeräys sai alkunsa vuonna 1891 
San Franciscossa. Ensimmäisellä 
patakeräyksellä avustettiin 
työttömiä merimiehiä. Suomessa 
padat porisivat ensimmäisen kerran 
vuonna 1906.

• Patojen tuotolla autetaan Suomessa 
asuvia pienituloisia perheitä, 
työttömiä, eläkeläisiä ja opiskelijoita. 

• Keräystuotto käytetään ensi-sijaisesti 
sillä paikkakunnalla, jossa se on 
kerätty. 

• Suomessa patoja on tänä vuonna 
noin 30 paikkakunnalla.

• Nettipatakeräyksen turvin pystytään 
avustamaan myös muualla Suomessa 
asuvia. 

• Jokainen tarvitseva saa apua 
riippumatta uskonnosta, etnisestä 
taustasta tai muustakaan tekijästä.

• Kerätyt vaatteet myydään 
pääsääntöisesti Pelastusarmeijan 
kirpputoreilla. Myyntituotolla 
tuetaan Pelastusarmeijan työtä 
Suomessa. Suurin osa leluista 
pyritään jakamaan suoraan perheille.

• Vuoden 2016 joulupatatuotto oli 834 
799,33 euroa, josta nettipadan osuus 
oli noin 168 000 euroa. 

• Vapaaehtoisen työpanoksen ansiosta 
keräyskulut jäävät pieneksi.

 
Katso patojen sijainnit
osoitteesta joulupata.fi

KERÄYSLUPA: RA/2016/881 Poliisihallitus 15.12.2016 1.1.2017 - 31.12.2021



Omat patavuorot ja patojen sijainti

Oman yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

MUISTILISTA

• Muun kuin Pelastusarmeijan 
materiaalin jakaminen on 
kielletty. Joulupatavahdit 
kunnioittavat puheillaan ja 
käytöksellään kaikkia ihmisiä ja 
ihmisryhmiä.

• Mikäli joudut perumaan vuorosi 
ylivoimaisen esteen, esimerkiksi 
sairauden takia, soita välittömästi 
yhteyshenkilölle, jotta tilallesi 
löydetään ajoissa toinen patavahti. 

• Pataa ei saa jättää hetkeksikään 
vartioimatta. Odota kunnes 
seuraava vahti tai padan noutaja 
tulee. Jos heitä ei kuulu, soita 
päivystysnumeroon. 

• Patavahdilla on oltava yllään 
patavahdin liivi. Muista jättää liivi 
padalle vuorosi päätyttyä.  

• Varmista onko paketeissa 
elintarvikkeita, etteivät kinkut 
päädy vaatekeräykseen. Oma 
patavastaavasi antaa ohjeet, 
kuinka toimia. 

• Huolehdi, että pata seisoo 
tukevasti, sen luokse on helppo 
tulla ja tavarat ovat järjestyksessä.

• Älä anna kenellekään mitään 
suoraan padasta! Kehota 
avustuksen pyytäjiä ottamaan itse 
yhteyttä Pelastusarmeijaan. Saat 
oman paikkakuntasi työpisteen 
yhteystiedot patavastaavaltasi.

• Jos sataa, pakkaa avonaiset paketit 
muovisäkkeihin. Älä tee säkeistä 
kuitenkaan liian painavia - ajattele 
nostajia!

• Padat eivät ole ulkona 
sunnuntaina 17.12.2017.

• Jos tulee ongelmia, soita omalle 
yhteyshenkilöllesi. Hätätilanteessa 
soita suoraan poliisille 112. 

• Jos median edustaja kysyy 
patakeräykseen liittyviä 
yksityiskohtia, voit ohjata 
tiedustelut viestintäpäällikkö  
Eija Kornilowille  
p. 09 6812 3043/040 503 9142  
tai viestinta@pelastusarmeija.fi

• Muistathan kiittää ja 
toivottaa lahjoittajille 
hyvää joulua ja siunausta! 

Kiitos kun tulet patavahdiksi!
Muistathan, että Joulupadalla kerätään varoja 

vähäosaisten auttamiseksi. Se ei ole oikea paikka 
julistaa politiikkaa tai muuta sanomaa. 

Lahjoitustavat:


