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Kalliolan setlementissä tarve kehittää 
vapaaehtoistoimintaa

• Yhteisön piirissä lisääntyvä määrä uussuomalaisia

• Jonkin verran kiinnostusta vapaaehtoistoimintaa kohtaan. 
Eivät hakeudu vapaaehtoistoiminnan kursseille.

• Haasteita muualta tulleiden vapaaehtoistyössä:

vapaaehtoistyön merkitys ei ole selvä, sitoutuminen, 
aikakäsitys, kielitaito, henkisesti korkea kynnys monelle, ei 
tietoa mahdollisuuksista



Ratkaisuna 
monikulttuurinen vapaaehtoistoiminnan kurssi

• Rajattu aika: mahdollisuus kevyeen tutustumiseen

• Vapaaehtoistyön tekeminen pareina ja ryhminä, mukana 
suomalaisia

• Mahdollisuus valita itseä kiinnostava tehtävä

• Tarjolla kielitaidosta riippumatonta käytännön työtä

• Tarjolla yhteistä tekemistä

• Vapaaehtoispaikat motivoituneita kohderyhmän kanssa 
työskentelyyn

• Tukea ja seurantaa vapaaehtoistyön aikana



Osallistujien rekrytointi

• Vierailut suomen kielen opiskeluryhmissä (esim. Luetaan 
yhdessä, kotoutumiskoulutus)

• Viestintää kuvilla

• Ilmoittautuminen kirjoittamalla nimi ja yhteystiedot 
listaan

• Infolappu mukaan osallistujille (suomi, englanti)

• Muistutus 1-2 päivää ennen kurssia tekstiviestillä / 
whatsapilla (suomi, englanti)



Kurssin toteutus

• Aloituskurssi ja päätöstapaaminen

• Vapaaehtoistyön tekemistä kuukauden ajan n. 1 krt viikossa (2-
2,5h)

• Kaksikielinen koulutus: suomi ja englanti (+vertaistulkkaus)

• Runsaasti kuvaviestintää: Power point, vapaaehtoistehtävät, 
palautelomakkeet

• Draamamenetelmiä: foorumiteatteri, esitykset oman ryhmän 
kanssa

• Yhteinen laulu

• Tehtäviin haku post it -lapuilla: 3 mieluisinta tehtävää



Tuloksia ja huomioita

• Jotkut haluavat tehdä enemmän vapaaehtoistyötä, esim. 3 kertaa viikossa

• Noin puolet kurssilaisista haluaa jatkaa vapaaehtoistoimintaa

• Valtaväestön edustajista useimmat tekevät vain kurssin verran

• Useista vapaaehtoispareista on tullut ystäviä

• Maahan muuttaneita naisia on ollut vaikea saavuttaa vapaaehtoistyöhön

• Valtaväestön mukaan saaminen haastavampaa

Kevään 2018 kurssin palautekyselystä: 

Millainen kokemus tämä vapaaehtoistyö oli sinulle? (14 vastaajaa) 

TOSI HYVÄ : 6, HYVÄ: 8, OK: 0, HUONO: 0, TOSI HUONO: 0



Kurssipalautteita vapaaehtoistyön jälkeen

• Was just wonderful. 

• Kiitos teille että oli hyvä :-) 

• Rakastan auttaa, pidän tämä työ.

• Tämä kokemus on tosi tärkeä minulle. 

• Haluan auttaa maata joka auttoi minua, kiitos.

• Oli kiinnostavaa nähdä Kalliolan toimintaa ja opettaa uusia suomen sanoja. 
Kiitos kun järjestitte kurssin!  

• Kiitos teile paljon kokemuksesta!!! Tutustuin hyvää ihmisiä täällä!!! Syvästi 
kiitollinen!!!

• Rakastamme elämää. Rakastamme tätä kaunista maata ja hyviä ihmisiä. 
Haluamme osallistua maan rakentamiseen ja kehittämiseen. Kiitos kaikesta.


