
JÄRJESTÖILLÄ on aina tarvetta uusille vapaaehtoisille. 
Olettehan kiinnittäneet huomiota monikulttuuriseen 
vapaaehtoisrekrytointiin? Väestöstämme noin viisi 
prosenttia on vieraskielisiä maahan muuttaneita, mikä 
tarkoittaa paljon potentiaalisia vapaaehtoisia. Yhdes-
sä toimiminen monipuolistaa osaamista niin järjestön 
sisällä kuin koko yhteiskunnassa. Maahan muuttaneet 
henkilöt tuovat oman osaamisensa ja kokemuksensa 
koko yhteisön käyttöön. 

JOKAINEN ihminen on yksilöllinen resurssi yhteisölle, 
ja voi samalla toimia kulttuurienvälisenä viestinviejä-
nä. Mitä enemmän erilaisia ihmisiä on mukana va-
paaehtoistoiminnassa, sitä parempaa työtä he voivat 
yhdessä tehdä. Monikulttuurinen yhteisö tavoittaa 
laajemman joukon erilaisia toimijoita, kun useampi voi 
samaistua sen vapaaehtoisiin. Kun mukana on eritaus-
taisia vapaaehtoisia, tulee järjestöstä entistä vahvempi 
ja sillä on paremmat edellytykset tunnistaa ihmisten 
erilaisia tarpeita ja kehittää omaa toimintaansa.

JOKAISELLA ihmisellä on yhdenvertainen oikeus 
osallistua ja kehittyä. Mielekäs vapaa-ajan toiminta 
lisää hyvinvointia; vapaaehtoistoiminnassa saa uusia 
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”Kokemuskouluttajan vapaaeh-
toistehtävässä ihmiset halua-
vat kuunnella minua ja koen, 
että sanomallani on vaikutusta. 
Vapaaehtoistoiminta antaa jotain 
sekä itselle että muille, ja samalla pääsen 
auttamaan toisia ihmisiä. Ihmisten on helpom-
pi lähestyä minua sen jälkeen, kun he ovat nähneet 
minut mukana vapaaehtoistoiminnassa ja kuulleet, että 
osaan suomea.”
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 ”Toimin ensiapupäivystys-
ryhmässä vapaaehtoisena. 
Punaisen Ristin liivi ylläni koen 
olevani eri roolissa eli vapaaehtoi-
sena ja auttajana, enkä muiden silmis-
sä vain pakolaisena. Se on tuonut lisää rohkeutta 
ja uskoa omiin kykyihini. Myös suomen kielen taito ja 
auttamistilanteissa tarvittavat taidot ovat kehittyneet.”
KUVA: MAURI HEISKANEN

ystäviä, antoisaa tekemistä ja mahdollisuuden kokea 
kuuluvansa yhteisöön ja yhteiskuntaan.

MITEN voisimme tavoittaa maahan muuttaneita 
ja saada heitä mukaan aktiivisiksi vapaaehtoisiksi? 
Toimintaa on hyvä katsoa välillä ulkopuolisin silmin. 
Mikä siinä voisi kiinnostaa uusia tulijoita? Olemmeko 
avoimia ja kiinnostuneita erilaisista ihmistä ja erilai-
sista tavoista toimia? Kenties haluamme helppou-
den vuoksi tehdä asiat juuri niin kuin aina on tehty? 
Eihän toimintamme ole muuttunut vain oman poru-
kan puuhasteluksi, jossa kaikki uudet tulijat tuntuvat 
häiriöiltä? Vok, sospa ja pepa – lyhenteiden käyttö voi 
olla kätevää, mutta saattaa sulkea pois uudet tulijat 
vaikeaselkoisuudellaan.

VAPAAEHTOISTEN toimintaryhmät viestivät ole-
muksellaan ja toimintatavoillaan, ovatko uudet tulijat 
tervetulleita. Jos tervetulotoivotukseen yhdistyy aito 
ja ystävällinen hymy, on rekrytointi jo lähes tehty ja 
uusi toimija kiinnostuu ryhmästä. Seuraavasta löydät 
vinkkejä monikulttuuriseen vapaaehtoisrekrytointiin, 
toivottavasti niitä hyödyntämällä saatte toimintaanne 
mukaan paljon eri taustaisia vapaaehtoisia!

TULISIKO TÄHÄN JOKU NIMI TÄLLE JULKAISULLE
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TAVOITTELEMME moninaista vapaaehtois-
joukkoa, jossa on eri maista, kulttuureista ja 
taustoista tulevia ihmisiä. Kirjaamme tämän 
tavoitteemme auki ja tiedotamme siitä.

TOIMINNASSAMME jo mukana olevat vapaaeh-
toiset tuntevat tavoitteemme ja ovat avoimia 
sekä myönteisiä eri taustaisten vapaaehtoisten 
mukaantuloon. Tarjoamme kaikille toimijoillem-
me yhdenvertaisuuskoulutusta.

VERKOSTOIDUMME paikkakunnallamme niiden 
tahojen kanssa, joiden toiminnassa on mu-
kana maahan muuttaneita ja teemme heille 
tutuksi vapaaehtoistoimintaamme. Suunnitte-
lemme heidän kanssaan yhteisiä toimintoja ja 
tilaisuuksia. 

ESITTELEMME toimintaamme maahanmuutta-
jayhdistysten avainhenkilöille, jotta he voivat 
kertoa meistä ja vapaaehtoismahdollisuuk-
sistamme eteenpäin tai kutsua meidät omiin 
tilaisuuksiinsa kertomaan lisää.

MAINOSTAMME vapaaehtoistoimintaamme ja 
viemme esitteitämme mm. kulttuurikeskuksiin, 
monikulttuurisuuskeskuksiin, kansainvälisiin 
kohtauspaikkoihin, nuorisotaloille, kirjastoihin, 
etnisiin kauppoihin ja oppilaitoksiin, joissa 
tarjotaan suomen kielen kursseja, sekä viras-
toihin, joissa asioi maahan muuttaneita, kuten 
työvoimatoimistoihin, kaupungin/kunnan ulko-
maalaistoimistoon, maahanmuuttajapalveluihin 
tai poliisilaitokselle.

KERROMME järjestömme toiminnasta ja vapaa-
ehtoismahdollisuuksista tilaisuuksissa, joissa 
on läsnä maahan muuttaneita. Pyydämme 
esittelyyn mukaan toiminnassamme jo mukana 
olevan maahanmuuttajataustaisen henkilön 
kertomaan omista kokemuksistaan.

TUOMME esittelytilaisuuksissa ja esitteissä 
selvästi esille, että vapaaehtoistoiminnas-
sa pärjää, vaikka ei osaisi suomea sujuvasti. 
Korostamme, että vapaaehtoistoiminta auttaa 
kielen kehittymisessä.

VAPAAEHTOISTEHTÄVÄMME on selkeästi 
paketoitu. Meillä on tarjolla tehtäviä laidas-
ta laitaan: valmiita, helppoja ja kiireisellekin 
sopivia tehtäväkokonaisuuksia sekä sellaisia, 
missä vapaaehtoinen voi itse vaikuttaa toimin-
nan sisältöön. Olemme eritelleet vapaaehtois-
tehtävät niiden vaatiman kielitaidon mukaan, 
ja tuemme tilanteissa, joissa vapaaehtoisen 
kielitaito ei ole sujuvaa.

MONIKULTTUURISEN REKRYTOINNIN TÄRKEIN SANA ON TERVETULOA!

MEILLÄ on toimintaa myös niillä asuinalueilla, 
joissa asuu paljon maahan muuttaneita.

KERROMME uudelle vapaaehtoiselle järjestöm-
me taustoista ja periaatteista ymmärrettävällä 
ja selkeällä kielellä.

KUN toimintaamme tulee mukaan uusi vapaa-
ehtoinen, nimeämme hänelle kummin, joka 
auttaa häntä ymmärtämään käytyä keskus-
telua ja keskustelun taustoja. Kummilla on 
takanaan koulutus, joka on valmistanut hänet 
tehtäväänsä ja hän ottaa uuden vapaaehtoisen 
vastaan henkilökohtaisesti.

YLLÄPIDÄMME uuden vapaaehtoisen synty-
nyttä kiinnostusta: soitamme uudelle vapaa-
ehtoiselle ensimmäisen tapaamisen jälkeen ja 
varmistamme, että hän on ymmärtänyt käydyt 
keskustelut ja tietää mitä tapahtuu seuraa-
vaksi. Tarvittaessa laadimme henkilökohtaisen 
vapaaehtoissuunnitelman, johon listataan 
toimintamahdollisuudet ja tavoitteet.

ESITTELEMME vapaaehtoisille järjestömme va-
kuutusasiat sekä kulukorvausperiaatteet esim. 
matka- tai puhelinkulujen osalta ymmärrettä-
vällä ja selkeällä kielellä.

ESITTELEMME vapaaehtoisille järjestömme kou-
lutusmahdollisuudet sekä niiden sisällön että 
mahdollisten kustannusten osalta ymmärrettä-
vällä ja selkeällä kielellä.

ESITTEEMME ja nettisivumme on kirjoitettu sel-
kokielellä ja/tai usealla eri kielellä. Huomioimme 
ainakin toiminta-alueemme puhutuimmat vie-
raat kielet (mm. venäjä, viro, somali, englanti, 
arabia). Esitteemme ja nettisivumme ovat visu-
aalisia, kuvissa näkyy monenlaisia, eri taustaisia 
ihmisiä. Olemme nettisivuillamme haastatelleet 
toiminnassamme mukana olevaa maahan muut-
tanutta henkilöä ja jutussa hän kertoo, mitä hän 
on saanut järjestö- ja vapaaehtoistoiminnalta.

JÄRJESTÄMME koulutusta vapaaehtoistehtäviin 
esimerkiksi selkokielellä tai englanniksi. Tämän 
huomioimme erityisesti peruskursseilla.

KOROSTAMME toimintamme esittelyssä, että 
järjestöissä tehty vapaaehtoistoiminta kasvattaa 
verkostoja uusien ystävien tai työpaikan etsimi-
sessä, kerryttää kokemusta järjestötoiminnasta 
esimerkiksi kokouskäytännöistä tai toiminnan 
organisoinnista, antaa osallistujalle lisäarvoa 
ansioluettelossa, parantaa oman arvon tunnet-
ta, kehittää suomen/ruotsin kieltä jne.
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