
 

 

Lisätietoja ja tukea saat omasta piiritoimistostasi. 

 

 

YSTÄVÄTOIMINTA 
Vinkkejä turvapaikanhakijoiden kanssa toimimiseen   

 

Kiitos ja tervetuloa turvapaikanhakijan ystäväksi. Lue liitteenä olevat ”Näin toimimme 
vastaanottokeskuksessa” -ohje ja ”Vapaaehtoissopimus”, niistä saat tärkeää tietoa 
toimintasi tueksi. 

Mahdollisen yhteisen kielen puuttuminen askarruttaa aluksi monia. 
Monikulttuurisessa toiminnassa sinua ennen mukana olleet vakuuttavat kuitenkin 

pärjäävänsä sanattomalla viestinnällä ja muutamalla yhteisellä sanalla mainiosti. 
Ensitapaamiseen pyritään mahdollisesti saamaan mukaan tulkki, jotta voitte sopia 
tärkeistä asioista. Voit miettiä ensimmäiseen tapaamiseen valmiiksi kysymyksiä jotka 

tuntuvat tärkeiltä.  
 

Kaikki eivät aluksi uskalla liikkua vieraassa maassa ja kaupungissa, tässä olet 
arvokas tuki. Pyri lähtemään ystävän kanssa ulos tutustumaan lähiympäristöön. 

 

Turvapaikanhakijoiden elämäntilanne on haastava, pienillä teoilla tuot helpotusta 
heidän arkeensa. Ystävällisen ihmisen kohtaaminen ja positiivisten asioiden kokeminen 

voivat kohentaa mielialaa pitkäksi aikaa. 
 
Alla muistilista siitä, mitä rooliisi Punaisen Ristin vapaaehtoisena ystävänä kuuluu: 

 

KYLLÄ YHTEISESTÄ  

SOPIMUKSESTA 

EI 

 

 Ole läsnä tavallisena 

ihmisenä, suomalaisista 

turvapaikanhakija tapaa 

usein vain viranomaisia. 

 Voit kertoa ja opastaa 

tavallisissa arjen asioissa, 

kuten säänmukaisessa 

pukeutumisessa, 

ruokailussa, liikkumisessa 

jne. 

 Tarjoa turvapaikanhakijalle 

mahdollisuuksia tutustua 

lähialueen ilmaiseen tai 

huokeaan toimintaan esim. 

leikkipuistot, kirpputorit, 

ilmaiset museopäivät jne. 

 Kerro SPR:n toiminnasta 

paikkakunnallasi. 

 Jos ystävä siirretään toiselle 

paikkakunnalle, voit auttaa 

heitä saamaan uuden 

ystävän paikallisen piirin 

kautta. 

 Sinulla on oikeus lopettaa 

ystävätoiminta milloin 

tahansa 

 

 

 Henkilökohtaisten 

yhteystietojen vaihto. Jos et 

jostain syystä halua antaa 

henkilökohtaista 

puhelinnumeroasi, voitte 

sopia tapaamisia joitain 

kertoja eteenpäin. 

Sähköpostia voi myös pitää 

yhteydenpitovälineenä 

 Vierailut kotiisi voit sopia 

oman harkintasi mukaan. 

 Pidemmät retket ja matkat 

voivat olla hauskoja ja 

antoisia. Kustannukset 

sovitaan etukäteen. 

 

 

 Et voi ottaa kantaa 

turvapaikkaprosessiin. Vältä 

kritisoimasta vastaanotto-

keskusten toimintaa. 

 Älä toimi asianajajana, 

byrokratia kuuluu 

vastaanottokeskuksen 

henkilökunnalle. 

 Ole varovainen ettet herätä 

perättömiä toiveita 

turvapaikan saamisesta. 

 SPR:n vapaaehtoisena et voi 

solmia romanttista suhdetta 

ystävääsi. Jos näin käy, 

sinun tulee luopua 

toiminnasta 

vastaanottokeskuksissa. 

 Ota huomioon vastatulleiden 

turvapaikanhakijoiden 

kulttuuritausta esim. 

pukeutumisessa ja jyrkkien 

mielipiteiden 

ilmaisemisessa. 

 

 
Antoisia vapaaehtoistoiminnan hetkiä! 


