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Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Toimintamuodot
 
•	 Ystävätoiminta	
•	 Suomen-	ja	ruotsin	kielen	kerho
•	 LäksyHelppi
•	 Kansainvälinen	klubi
•	 Leiritoiminta
•	 Asumisapu
•	 Toiminta	vastaanottokeskuksissa

Koulutus 

•	 Makupaloja	monikulttuurisuudesta
•	 Ystävätoiminnan	peruskurssi,	Tulijan	tukena	-täydennyskoulutus
•	 LäksyHelppi	–	ohjaajien	koulutus
•	 Monikulttuurisuus-	ja	sosiaalipalvelupromo-koulutus
•	 Monikulttuurisuus-	ja	sosiaalipalvelukouluttajakoulutus
•	 MOD-kurssi,	kulttuurienvälisen	vuorovaikutuksen	ja	moninaisuuden	 
	 edistämiskurssi

Ystävätoiminta

Monikulttuurinen ystävätoiminta tarjoaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden olla mukana 
perehdyttämässä maahan muuttaneita suomalaiseen yhteiskuntaan sekä Punaisen 
Ristin toimintaan. Ystävä voi mm. opastaa kaupungilla liikkumisessa, esitellä paikkoja tai 
keskustella yhteisistä mielenkiinnon kohteista ja auttaa sitä kautta suomen kielen oppi-
misessa.

Punaisen Ristin ystävän kautta tulija saa uusia kontakteja ja sosiaalisia verkostoja sekä 
mahdollisuuden suomen kielen harjoitteluun arjen tapaamisissa. Vastavuoroisesti ystä-
vät saavat aitiopaikan tutustua toisenlaisesta kulttuurista tuleviin ihmisiin.

Näin pääsee alkuun

Ystävätoiminta sopii kaikille, jotka haluavat auttaa ja tukea lähimmäistään elämän 
eri tilanteissa. Mitään erityistaitoja ei tarvita. Vapaaehtoiseksi ystäväksi tullaan 
useimmiten osallistumalla ystävätoiminnan peruskurssille.
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Jos paikkakunnallasi on tarvetta välittää ystäviä maahan muuttaneille, keskus-
tele siitä osastossasi. Ole myös yhteydessä piirin sosiaalipalvelusuunnittelijaan ja 
osastosi sosiaalipalvelu- tai monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan promoon ja /
tai yhteyshenkilöön. Jos kyseisiä henkilöitä ei löydy omasta osastosta, kysy piiristä 
tietoa alueellasi olevista promoista. 

Osastossa on toimintaa käynnistettäessä myös hyvä miettiä olisiko jonkun syytä 
kouluttautua esim. sosiaalipalvelutoiminnan tai monikulttuurisen vapaaehtoistoi-
minnan promoksi. 

Osasto voi järjestää ystäväkurssin ja Tulijan tukena -täydennyskoulutuksen, joissa 
kouluttajana toimii monikulttuurisuus- ja sosiaalipalvelukouluttaja. Samalla on hyvä 
pohtia millä tavalla maahanmuuttajataustaisia ihmisiä innostetaan mukaan toimintaan.    

 
Suomen-	ja	ruotsin	kielen	kerhot

Kielikerhot tarjoavat joustavan mahdollisuuden suomen tai ruotsin arkikielen harjoitteluun. 
Osallistuminen kerhotoimintaan lisää samalla kontakteja ja verkostoja. Ympärillä puhu-
tun kielen ymmärtäminen parantaa oman elämän hallintaa uudessa asuinympäristössä. 

Kielikerhot eivät korvaa viranomaisten tarjoamia kursseja vaan ovat lisätukena kielen 
käytön harjoittelussa.

 

Näin pääsee alkuun

Jos osasto haluaa aloittaa kielikerhotoiminnan sen tulee ottaa yhteyttä piiritoi-
mistoon. Myös alueen sosiaalipalvelu- ja monikulttuurisen toiminnan promot sekä 
yhteyshenkilöt voivat olla apuna kerhotoiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä. 

 
 
LäksyHelppi

Läksykerhoissa lapset/nuoret tai aikuisopiskelijat saavat tukea läksyjen tekemiseen kou-
lutuntien jälkeen. Kotitehtävistä selviytyminen koulun alkutaipaleella lisää oppimishalua 
ja parantaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin. 

Läksykerhot ovat avoimia kaikille, jotka tarvitsevat tukea läksyjen teossa. Lasten ja nuor-
ten kerhoissa myös leikitään ja askarrellaan, vaikka pääasia onkin koulutehtävien teke-
minen. Aikuisten läksykerhoissa voidaan puolestaan läksyjenteon yhteydessä keskustella 
niin arkisista asioista kuin juhlapyhistäkin.

Näin pääsee alkuun

Selvittäkää tarve läksykerhon perustamiselle yhteistyössä alueen koulujen kanssa. 
Jos päätätte aloittaa toiminnan, ottakaa yhteys piiritoimistoon. Kerätkää sopivan-
kokoinen porukka toimintaa vetämään ja valitkaa joukostanne pari koordinaattoria.

Tiedustelkaa peli-, askartelu- ja leikkivälineitä osastosta tai miettikää yhdessä oli-
siko välineitä mahdollista saada lahjoituksina. 
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Kansainvälinen	klubi

Kansainvälinen klubi on eritaustaisen ihmisten kohtaamispaikka ja kaikille avoin kerho. 
Klubi lisää ihmisten vuorovaikutusta sekä tutustuttaa uuteen kotikuntaan, tarjoaa elä-
myksiä ja oppimista mukavassa ympäristössä. Kansainvälisessä klubissa voidaan jär-
jestää mm. teemailtoja, kuten kansalaistaitoiltoja, yhteistyössä muiden paikkakunnan 
toimijoiden kanssa.

Näin pääsee alkuun

Keskustelkaa osastossa toiminnan aloittamisesta. Saatte tukea suunnitteluun myös 
piiristä ja promoilta sekä osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilöltä. 
Kannattaa myös olla esim. alueen maahanmuuttajayhdistyksiin yhteydessä ja 
saada sieltä innostuneita ihmisiä mukaan toimintaan jo suunnitteluvaiheessa. 

Miettikää miten toimintaa on tarkoitus markkinoida ja miten saavutettavaa toimin-
ta on kohderyhmän näkökulmasta. Jättäkää suunnitteluun varaa myös osallistujien 
omiin toiveisiin; osallistujat voivat hyvin olla itsekin mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa toimintaa. 

 

Leiritoiminta

Leireillä on pitkät perinteet Punaisen Ristin toiminnassa. Monikulttuurisilla perheleireillä 
kohtaavat eri taustoista ja kulttuureista tulevat ihmiset tasavertaisina toimijoina. Leirin 
kautta maahan muuttaneille tarjotaan suomalaisia luontoelämyksiä sekä hauskaa yh-
dessä tekemistä – ja tietysti kielen harjoittamista. Leirin aikana koetut hetket mahdollis-
tavat ja auttavat perheitä solmimaan ystävyyssuhteita, niin toisiinsa kuin vapaaehtoisiin-
kin. Leirinuotiolla viimeistään kaikki tulevat tosilleen tutuiksi!  

Näin pääsee alkuun

Leirin järjestäminen vaatii paljon resursseja. Tämän vuoksi on tärkeää jo suunnitte-
luvaiheessa kysellä osaston nuoriso- ja ensiaputoiminnan vastaavia sekä promoja 
leiriä suunnittelemaan. Leiriohjaajiksi kannattaa toki pyytää myös lähiosastojen 
vapaaehtoisia. Markkinoikaa hyvissä ajoin leiriä esim. alueen maahanmuuttajapal-
veluihin tai muuhun sosiaalitoimeen sekä maahanmuuttajayhdistyksiin. 

 

Rahoitus

Leirin järjestäminen vaatii paljon rahoitusta. Budjetti kannattaa laatia heti suunnittelun 
alkuvaiheessa, miettiä kohtuullista osallistumismaksua sekä ylimenevien kulujen katta-
mista. Kysy myös piirin mahdollisuutta olla leiriä rahoittamassa.   
 

Asumisapu

Asumisapu tukee pakolaisten ensivaiheen kotoutumista, mutta sopii sellaisenaan kaikille 
muillekin asumisapua tarvitseville. Asumisavun tarkoituksena on edistää uusien tuli-
joiden elämänhallintaa tukemalla omaan kotiin asettautumista sekä tutustumista asui-
nympäristön palveluihin ja ihmisiin. 
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Vaikka Suomessa olisi asuttu jo jonkun aikaa, saattaa moni meille tuttu asia tuntua 
uudesta asukkaasta vieraalta. Avun tarve voi liittyä vaikkapa pesuvuoron varaamiseen 
pyykkituvassa, pyöräkellarin löytämiseen tai pakastimen sulattamiseen. Yhtä hyvin apua 
voi kaivata lähikaupassa asiointiin tai roskien lajitteluun. 
 

Näin pääsee alkuun

Keskustelkaa toiminnan käynnistämisestä osastossa mikäli tarvetta asuntoavun 
järjestämiseen on ilmennyt paikkakunnallanne. Apua suunnitteluun saa piirin moni-
kulttuurisuustoiminnan kehittäjältä. Olkaa sen jälkeen yhteydessä alueenne virano-
maisiin (esim. maahanmuuttajapalvelut tai muu sosiaalitoimi, kiinteistöt) ja sopi-
kaa toiminnan aloittamisesta. Laatikaa sopimus. Mikäli osastossa ei ole tarpeeksi 
vapaaehtoisia toiminnan käynnistämiseksi, pitää uusia vapaaehtoisia rekrytoida ja 
perehdyttää toimintaan.   

    

Toiminta	vastaanottokeskuksissa

Vastaanottokeskus vastaanottaa ja majoittaa Suomeen saapuvia turvapaikanhakijoita. 
Turvapaikanhakijat asuvat vastaanottokeskuksissa ja odottavat turvapaikkapäätöstä. Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vastaanottokeskuksen asukkaiden arjessa. 
Vapaaehtoiset järjestävät monipuolista toimintaa ympäri Suomea, muun muassa kokki-
kerhoja, naisten ryhmiä ja suomen kielen keskustelukerhoja. 

Punaisen Ristin yksiköt sijaitsevat Lammilla, Ruovedellä, Siuntiossa, Rovaniemellä, Ke-
missä, Turussa, Punkalaitumella, Ruukissa ja Kristiinankaupungissa. Punaisen Ristin va-
paaehtoiset toimivat myös kaupunkien ja kuntien ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa.

Näin pääsee alkuun

Lähde mukaan ryhmätoimintaan. Useilla paikkakunnilla toimii muun muassa kieli- 
ja kulttuuriryhmiä, naisten ja lasten ryhmiä sekä läksykerhoja (LäksyHelppejä). Voit 
esimerkiksi auttaa lapsia läksyjen kanssa pari tuntia viikossa. Kysy Punaisen Ristin 
osastosta, piiristä, vastaanottokeskuksesta tai kunnasta millaiselle toiminnalle olisi 
tarvetta. Jos et löydä sopivaa toimintaa, ehdota toiminnan aloittamista tai aloita se 
itse, vaikka kaveriporukan kanssa.

Rahoitus

Uuden toiminnan aloittamisesta ja kustannuksista sovitaan vastaanottokeskuksen yh-
teyshenkilön kanssa.  Usein toiminta tapahtuu keskuksen tiloista, jolloin niistä ei koidu 
osastolle kustannuksia. Myös vastaanottokeskuksen välineitä on usein mahdollista 
käyttää maksutta. Toiminnassa tarvittavia välineitä voi myös pyrkiä saamaan lahjoituksi-
na. Joskus toiminta voidaan rahoittaa suoraan vastaanottokeskuksen budjetista. 
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Keneltä saa apua

Tukea ja apua monikulttuurisen toiminnan käynnistämiseen saa osaston monikulttuu-
risuus- ja/tai sosiaalipalvelupromolta sekä monikulttuurisuustoiminnan ja/tai sosiaali-
palveluyhteyshenkilöltä. Piirissä tietoa välittää monikulttuuristoiminnan kehittäjä, sosi-
aalipalvelutoiminnan suunnittelija tai osaston kummi. Keskustoimistossa asiasta vastaa 
monikulttuurisuustyön suunnittelija. 

Nuorten kanssa toimittaessa tukea antavat myös keskustoimiston ja piirien nuorisotoi-
minnan suunnittelijat ja nuorisosihteerit. 

Vastaanottokeskuksissa toimittaessa tärkeä tukihenkilö on vastaanottokeskusten va-
paaehtoistoiminnasta vastaava työntekijä.  

Rahoitus

Osaston budjettiin voidaan varata toimintarahaa monikulttuuriseen toimintaan. Varoja 
toiminnan käynnistämiseen voi hakea myös ulkopuolisista rahotuslähteistä (esim. OK-
opintokeskus tukee koulutusten järjestämistä).

Materiaalia

Piiritoimistosta ja keskustoimistosta on saatavilla materiaaleja, vinkkejä ja ideoita mo-
nikulttuuriseen toimintaan. Hyödyllisiä aineistoja toiminnan suunnitteluun ja ideointiin 
sekä innostuksen hakemiseen ovat ainakin 

• Ystävätoiminnan peruskurssin ja Tulijan tukena -täydennyskoulutuksen materiaali
• Promo-koulutuksen monikulttuurisuus- ja/tai sosiaalipalvelun sisältöosien materiaali
• Vetoa! Vinkkejä vapaaehtoistoimintaan (2005)
• Moninaisuus alkaa meistä – vinkkejä monikulttuuriseen vapaaehtoistoimintaan (2004)
• Vapaaehtoisen opas – kotoutumisen tukena (2009) 

Lisäksi

• LäksyHelpin ohjaajalle: Läksyhelppi – Ohjaajan opas (2012)
• Leiriohjaajille: leiriohjaajakoulutuksen materiaali sekä Reddie Kids – leirimallili (2012)
• Asumisavun parissa työskenteleville vapaaehtoisille: asumisapuopas sekä vapaaehtoi- 
 sen oppaasta erityisesti luku 3 (”Asumisapu auttaa uuteen kotiin”)
• Kansainvälisen klubin ohjaajalle Kansainvälinen Klubi – perustajan työkirja (2012)
• Vastaanottokeskusten vapaaehtoisille: Spirit-hankkeessa tuotettu opas Ohjeita  
 vastaanottokeskuksessa toimiville vapaaehtoisille (2010) 
• Lähteet: SPR Helsingin ja Uudenmaan piirin ohjeistukset, SPR Paimion osasto, Paimion  
 vastaanottokeskus, SPR Ruissalon osasto, Turun vastaanottokeskus


