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Pikaperehdytys osaston
vastaanottokeskuksen yhteyshenkilölle 

Vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön rooli

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
vastaanottamisessa ja ylläpitää vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea.
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vastaanottokeskuksen asukkaiden 
arjessa: he järjestävät päätöstä odottaville mm. virkistystä sekä mahdollisuuksia 
suomen kielen opiskeluun. 

Vastaanottokeskuksen yhteyshenkilönä tehtävänäsi on koordinoida ja kehittää
vastaanottokeskuksen vapaaehtoistoimintaa yhdessä osaston muiden vapaa-
ehtoisten kanssa. Huolehdit vastaanottokeskuksen ja osaston välisestä tiedon-
kulusta sekä perehdytät ja tuet vapaaehtoisia.  

Tehtäväsi on myös tuoda monikulttuurista näkökulmaa osastoon. Ideoit ja tuet 
yhteistyötä eri toimintaryhmien välillä ja valmistat näin osastoa toivottamaan
maahanmuuttajat tervetulleiksi mukaan toimintaan.

Tukea vastaanottokeskuksen yhteyshenkilölle antavat

• Osaston hallitus
• Piirin osastolle nimeämä kummi
• Monikulttuurisuustoiminnasta vastaava työntekijä piirissä
• Vastaanottokeskuksen henkilökunta (vapaaehtoistoiminnasta vastaava työntekijä 
 vastaanottokeskuksessa, esim. sosiaaliohjaaja)

Tehtävät

Onnistuneen toiminnan kannalta tärkeää
• Edistää yhteistyötä osaston ja vastaanottokeskuksen välillä
• Koordinoida kaksisuuntaista tiedonkulkua vastaanottokeskuksen ja osaston 
 hallituksen välillä
• Tehdä yhteistyötä ja jakaa vastuuta muiden vastuuvapaaehtoisten kanssa (esim.
 monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilöt)
• Säilyttää vaitiolovelvollisuus ja noudattaa muita vastaanottokeskuksen toiminnan 
 sääntöjä

Erittäin suotavat
• Tehdä yhteistyötä osaston muiden toimintaryhmien ja niiden vetäjien kanssa
• Toimia yhteyshenkilönä vastaanottokeskuksen ja piiritoimistoon sekä ulko-
 puolisten yhteistyökumppanien välillä
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Tärkeää tietoa

Tutki nämä tarkkaan
• Yhdenvertaisuussuunnitelma
• Monikulttuurisuustoiminnan sivut vapaaehtoisten verkkopalvelussa RedNetissä
• Tulijan tukena -täydennyskoulutuksen materiaali
• Moninaisuus alkaa meistä – vinkkejä monikulttuuriseen vapaaehtoistoimintaan
• Vapaaehtoisen opas – kotoutumisen tukena

Nämä kannattaa selata
• Toimintalinjaus
• Toimintamuotokuvaukset
• Vetoa! Vinkkejä vapaaehtoistoimintaan
• Ystävätoiminnan peruskurssin materiaali

Tästä voi olla apua
•	 Katastrofirahaston	ohjeet	ja	säännöt
• Valmiussuunnittelun ohje
• Sääntökirja
• RedNetin osastotoimisto (lomakkeet, työkalut, hallinto)
• Läksyhelppi – ohjaajan opas
• Kansainvälinen Klubi – perustajan työkirja

Koulutuspolku

• Perehdytyspassi RedNetissä (johdanto Punaiseen Ristiin)
• Yhteisen lipun alla – vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä
 (perustiedot Punaisesta Rististä ja osastosta)
• Lippu korkealle! – avaimet aktiiviseen osastotoimintaan –koulutus (osaston tehtävät)
• Promo-koulutuksen yhteinen osa ja promo-koulutuksen monikulttuurisen toimin-
 nan sisältöosa

• Ystäväkurssi ja Tulijan tukena -täydennyskoulutus
• Piirin järjestämät tapaamiset ja koulutukset
• Osastofoorumit
• Valtakunnallinen täydennyskoulutuspäivä

• Kerätä vastaanottokeskuksen vapaaehtoisten yhteystiedot ja välittää ne jäsen-
 mestarille yhteydenpitorekisteriä varten.
• Mahdollistaa vastaanottokeskuksen asukkaiden pääsy mukaan osaston toimin-
 taan ja vapaaehtoisiksi
• Rekrytoida uusia vapaaehtoisia vastaanottokeskuksen toimintaan

Jos vielä on aikaa
• Toimia kunnan/alueen maahanmuuttotyön verkostoissa
• Koordinoida (yhdessä valmiuden ja/tai kotimaan yhdyshenkilön kanssa) 
 osaston  valmiutta tukea viranomaisia kun kunta tekee päätöksen kiintiö-
 pakolaisten  vastaanottamisesta tai esimerkiksi laajamittaisen maahantulon 
 tilanteissa


