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vapaaehtoinen rinnalla kulkijana

Milla Mäkilä



Suomen Punainen Risti

Stressiä aiheuttavia tekijöitä 
vastaanottokeskuksessa

 Epätietoisuus tulevaisuudesta, määrätön odottaminen

 Voimattomuus vaikuttaa omaan tilanteeseen

 Pelko käännytyksestä

 Huoli läheisistä, epätietoisuus

 Sosiaalisen verkoston puuttuminen

 Merkityksellisyyden kokemisen puute

 Toimettomuus ja mielekkään tekemisen puute

 Fyysiset sairaudet, mielenterveysongelmat

 Taloudelliset huolet

 Ihmissuhteet ja konfliktit keskuksessa

 Uusi ympäristö, tavat ja kieli

 Ulkopuoliset uhat 
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Vapaaehtoistoiminnan 
kuormittavuuden säätely

 Riittävä perehdytys 

 Ohjaus ja tuki toiminnan aikana

 Oman elämän voimavaroista 
huolehtiminen

 Kyky pysyä vapaaehtoisen 
roolissa

 Taito vetää auttamisen rajat

 Henkinen valmistautuminen 
tulevaan
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POHDITTAVAKSI

Muistele hetkeä, jolloin ensimmäistä 
kertaa olit muuttamassa uuteen kotiin, 
uuteen ympäristöön, uudelle 
paikkakunnalle, uuteen maahan…

Keskustele vierustoverin kanssa:

 Minkälaisia ajatuksia muuttoon liittyi?

 Mitä odotuksia/toiveita/huolia/pelkoja 
muuttoon liittyi?

 Minkälaiset asiat helpottivat sinua 
tuntemaan olosi kotoisaksi uudessa 
ympäristössä?
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Kotoutuminen 
– mistä on kysymys?

 Kotoutuminen tarkoittaa sitä henkilökohtaista 
prosessia, jonka ihminen käy läpi muuttaessaan 
uuteen maahan ja kulttuuriin

prosessi etenee jokaisella omalla tavalla, omassa tahdissa                  

 Kotoutuminen on myös kaksisuuntainen prosessi, 
joka edellyttää vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa 
muun väestön kanssa. Prosessin aikana tapahtuu 
muutoksia ja oppimista molempiin suuntiin. Siihen 
tarvitaan kansalaisyhteiskunnan tukea.                                   
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Kotoutumiseen vaikuttavat 
monet asiat

 Muuttoikä

 Kielitaito, koulutus

 Perhe, sosiaaliset suhteet

 Yksilölliset ominaisuudet

 Ilmapiiri, työmarkkinat, etniset suhteet

 Odotukset muuton pysyvyydestä/                                                
väliaikaisuudesta

 Lähtömaan ja uuden kotimaan                                                            
kulttuurien samankaltaisuus/erilaisuus

 Kotoutumiseen saatavissa oleva tuki
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Meissä kaikissa on potentiaalia! Pakolaiset eivät 
ole ainoastaan avuntarvitsijoita, vaan resurssi 
monenlaiseen (kansalais-)toimintaan! 
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Kotoutumista tukevasta ryhmätoiminnasta kohti järjestötoimintaa 
– antaa kokemuksen tasavertaisuudesta paikallisen väestön kanssa.
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”Pyrimme antamaan tunteen siitä, että he ovat ihmisinä meille tärkeitä 
– siten tuemme identiteetin muutosta pakolaisesta kuntalaiseksi, 
yhteisömme jäseneksi. Kysymys on kohtaamisesta ja 
merkityksellisyyden tunteen luomisesta” Aini Koivula, Pudasjärvi
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Suomalainen elämäntapa ei aukea ja ystävyyssuhteet paikallisiin 
eivät muodostu vastaanottokeskuksessa. Miten toimintaa voitaisiin 
järjestää ”oikeassa todellisuudessa”?
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Toiminnan avulla opitaan toisiltamme uusia taitoja, tutustutaan 
uusiin tapoihin, ystävystytään ja koetaan onnistumisia.
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Miten voisimme tehdä yritysten kanssa 
yhteistyötä, avata koulutus- ja 
työllisyyspolkuja sekä siten vaikuttaa alueen 
väestön ja palveluiden kehitykseen?
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Tarjoaisimmeko kursseja ja koulutuksia, 
työpajoja ja teemailtoja, jotka tukevat arjen 
turvallisuutta, ammattiin kouluttautumista 
ja ovat maininnan arvoisia CV:ssä?
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TAVOITTEENA

1. Lisätä vapaaehtoisten osaamista ja valmiutta 
pakolaistyössä.

1. Järjestää haavoittuvassa asemassa oleville pakolaisille 
osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia, jotka tukevat 
hyvinvointia ja uudelle kotipaikkakunnalle juurtumista.

1. Lisätä ja kehittää alueellista vuorovaikutusta ja yhteistyötä 
kuntien viranomaisten sekä muiden järjestö- ja 
vapaaehtoistoimijoiden kanssa pakolaisten hyvinvoinnin 
tukena.

Osana kotouttamisen kokonaisuutta voimme kouluttaa pakolaisista 
auttajia omassa lähiympäristössään, esim. kolapartiot, vanhusten 
ulkoiluttaminen ystäväryhmissä?
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Siten voimme edistää paikallisten asukkaiden auttamisvalmiutta, 
yhteisöllisyyden kokemuksia, hyvinvointia ja lähidemokratiaa itseä 
koskevassa päätöksenteossa!
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Vapaaehtoisen tärkein 
tehtävä on nähdä ihminen
kokonaisena

”Hän oli henkilö, joka 
uskoi minuun, uskoi 
kykyihini ja potentiaalini 
kehittyä ihmisenä. Hän ei 
lakannut kannustamasta 
minua tavoittelemasta 
omia unelmiani.”

Ali Hussein Mir Ali, Hirvensalmi


