
TiesiTkö tämän Joulupadasta?
• Joulupata-keräys järjestetään yli 30 maassa.   

Se on kansainvälisen Pelastusarmeijan   
(The Salvation Army) tärkein keräys. 

• Patakeräys sai alkunsa vuonna 1891 San 
Franciscossa. Ensimmäisellä pata keräyksellä 
järjestettiin joululounas köyhille. Suomessa padat 
ovat porisseet vuodesta 1906.

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

• Keräystuotto käytetään ensisijaisesti sillä 
paikkakunnalla, jolla se on kerätty. 

• Suomessa Joulupatoja on tänä vuonna yli 20 

paikkakunnalla. 
• Vuosittain Joulupata-keräys tuottaa noin miljoona 

euroa.
• Nettipatakeräyksen turvin pystytään avustamaan 

myös paikkakunnilla, joilla ei ole Pelastusarmeijan 
toimipistettä. 

• Jokainen tarvitseva saa apua ketään 
erottelematta.

• Lahjoitetut tavarat myydään Pelastusarmeijan 
iCare- & kirpputorimyymälöissä tai annetaan 
suoraan apua tarvitseville.

Keräyslupa: RA/2021/1383

TerveTuloa  
Joulun sankariksi

Patavahdin käsikirja 
www.joulupata.fi

Patojen sijainnit ja lisätietoja keräyksestä 
löydät osoitteesta joulupaTa.fi

ilman sinua joulupaTa-keräys 
ei olisi mahdollinen!



PÄIVÄMÄÄRÄ KELLONAIKA SIJAINTI

patavuorosi

Monta tapaa lahjoittaa
• Padat kaduilla  15.–23.12.2022 

paitsi sunnuntaisin, poikkeukset ovat mahdollisia

• Netissä Joulupata.fi
• Mobilepay 45011
• Tekstaa PATA (10€) tai  PATA20 (20€)  

numeroon 16499
• Tilisiirto FI 57 2084 3800 0057 29  

 viitenro 8808

Maksupäätteet
• Osassa padoista on maksupääte. Mikäli padalla, 

jossa olet patavahtina on maksupääte ja käytät 
laitetta, muistathan pukea ”Lahjoita tässä 
kortilla” -vapaaehtoisliivin yllesi. Lisätietoa saat 
patayhteyshenkilöltäsi.

Tavaralahjoitusten  
vastaanottaminen padalla
• Tavaralahjoitusten vastaanottamisessa on 

paikkakuntakohtaisesti eri käytänteitä. Tarkista 
omalta yhteyshenkilöltäsi miten paikkakunnallasi 
toimitaan. 

• Padoille toivotaan vain rahalahjoituksia. 
Tavaralahjoitusten vastaanotto on keskitetty 
Pelastusarmeijan iCare- ja kirpputorimyymälöihin 
sekä Joulupata-kontteihin. Kontit sijaitsevat 
Helsingissä.

• Pääkaupunkiseudulla pata-auto kiertää tarvittaessa 
tarkistamassa tilanteen padalla ja poimii 
mahdolliset tavaralahjoitukset mukaansa. 

• Ota mahdolliset elintarvikelahjoitukset sivuun, 
etteivät ne päädy vaatekeräykseen. 

• Patatarvikkeissa on myös muovisäkkejä, joten jos 
sataa ja padallesi on jätetty tavaralahjoituksia, 
pakkaa avonaiset paketit muovisäkkeihin. 

Ongelmatilanteessa
• Soita omalle yhteyshenkilöllesi. 
• Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112. 
• Mikäli joudut perumaan vuorosi esimerkiksi 

sairauden takia, soita välittömästi yhteyshenkilölle, 
jotta tilallesi löydetään ajoissa toinen patavahti. 

• Jos seuraavaa vahtia tai padan noutajaa ei kuulu, 
soita yhteyshenkilöllesi.

• Jos median edustaja kysyy Joulupata keräykseen 
liittyviä yksityiskohtia, voit ohjata tiedustelut 
osoitteeseen viestinta@pelastusarmeija.fi

Käytänteet Joulupadoilla
• Halutessasi voit käyttää padalla kasvomaskia. 

Padalta löytyy kertakäyttömaskeja. Mikäli 
suojavarusteet loppuvat, soita yhteyshenkilölle ja 
pyydä tuomaan lisää.

• Joulupatavahdilla on oltava yllään patavahtiliivi. 
Muistathan jättää liivin padalle vuorosi päätyttyä.  

• Joulupatavahdit kunnioittavat puheillaan ja 
käytöksellään kaikkia ihmisiä ja ihmisryhmiä.

• Huolehdithan, että pata seisoo tukevasti ja sen 
luokse on helppo tulla.

• Pataa ei saa jättää vartioimatta.
• Älä anna kenellekään mitään suoraan padasta! 

Kehota avustuksen pyytäjiä ottamaan itse yhteyttä 
Pelastusarmeijaan. Saat oman paikkakuntasi 
työpisteen yhteystiedot  yhteyshenkilöltäsi.

• Muun kuin Pelastusarmeijan materiaalin jakaminen 
on padoilla kielletty. 

• Muistathan kiittää ja toivottaa lahjoit tajille 
hyvää joulua ja halutessasi siunausta!

MuistilisTa

yhteyshenkilösi nimi ja puhelinnuMero hyvää patavahTivuoroa,  
kiiTos avustasi!
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