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LEIRITOIMINTA 
Leireillä on pitkät perinteet Punaisessa Ristissä. Monikulttuurisilla perhe-
leireillä kohtaavat eri taustoista ja kulttuureista tulevat ihmiset tasa- 
vertaisina toimijoina.

Leireillä tarjoamme maahan muuttaneille suomalaisia luontoelämyksiä, 
hauskaa yhdessä tekemistä – ja tietysti kielikylpyjä! Yhdessä koetut 
hetket auttavat perheitä solmimaan ystävyyssuhteita, niin toisiinsa kuin 
vapaaehtoisiin. Leirinuotiolla viimeistään kaikki tulevat toisilleen tutuiksi.

• Tässä kuvatuista toimintamuodoista leirin järjestäminen edellyttää 
eniten resursseja. Siksi on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa kysellä  
osaston nuoriso- ja ensiaputoiminnasta vastaavia ihmisiä ja promoja leiriä 
suunnittelemaan. Leiriohjaajiksi kannattaa pyytää myös lähiosastojen 
vapaaehtoisia. Leiriohjelmaan on hyvä sisällyttää tietoa Punaisesta 
Rististä ja ensiavusta. 

ASUMISAPU 
Punaisessa Ristissä kehitetyn asumisavun tarkoituksena on tukea 
pakolaisten ensivaiheen kotoutumista, mutta se sopii sellaisenaan kaikille 
muillekin asumisapua tarvitseville.

Asumisavulla Punainen Risti haluaa edistää uusien tulijoiden elämän- 
hallintaa tukemalla omaan kotiin asettumista sekä tutustumista asuin-
ympäristön palveluihin ja ihmisiin. Moni meille tuttu asia saattaa tuntua 
Suomeen muuttaneista vieraalta. Avun tarve voi liittyä vaikkapa pesu- 
vuoron varaamiseen pyykkituvassa, pyöräkellarin löytämiseen tai pakas-
timen sulattamiseen. Tulija voi kaivata apua myös lähikaupassa asiointiin 
tai roskien lajitteluun.

• Jos paikkakunnallenne muuttaa uusia tulijoita, vaikkapa ryhmä  
kiintiöpakolaisia, ja asumisapua tarvitaan, olkaa yhteydessä alueenne 
monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan promoon ja piiritoimiston 
työntekijään.
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MONINAISUUS ALKAA MEISTÄ

Kotoutumisen tukenaa
Punainen Risti haluaa maahan muuttaneiden ja paikallisten ihmisten 
tutustuvan toisiinsa ja kehittävän yhteistuumin monikulttuurista 
kotiseutua.

Tulijat saattavat ainakin alkuvaiheessa tarvita tukea kotoutumiseensa. 
Osastonne voi olla siinä avuksi järjestämällä erilaista toimintaa. Samalla 
teillä on tilaisuus kannustaa maahan muuttaneita löytämään Punaisesta 
Rististä paikan toimia ja vaikuttaa.

Esittelemme näillä sivuilla ne keskeiset toimintamuodot, joita tulevina 
vuosina kehitämme.

YSTÄVÄKSI MAAHAN MUUTTANEILLE 
Punaisen Ristin ystävän kautta tulija saa uusia kontakteja ja sosiaalisia 
verkostoja sekä mahdollisuuden harjoitella suomen kieltä. Tapaamiset 
ystävän kanssa vähentävät myös yksinäisyyden tunnetta uudessa 
ympäristössä.

Ystävänä vapaaehtoinen on mukana perehdyttämässä maahan muutta-
neita suomalaiseen yhteiskuntaan ja Punaisen Ristin toimintaan. Vasta-
vuoroisesti ystävät saavat aitiopaikan tutustua toisenlaisesta kulttuurista 
tuleviin ihmisiin.

• Jos paikkakunnallanne on tarvetta välittää ystäviä maahan muutta-
neille, olkaa yhteydessä piirin sosiaalipalvelusuunnittelijaan ja osastonne 
sosiaalipalvelu- tai monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan promoon. 
He ohjaavat teidät alkuun.

SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN KERHOT 
Kielikerhojen tarkoituksena on tarjota joustava mahdollisuus harjoitella 
suomea/ruotsia käytännössä sekä lisätä kontakteja ja verkostoja. Ne ei-
vät korvaa viranomaisten tarjoamia kursseja, vaan ovat lisätukena kielen 
käytön harjoittelussa.

• Jos alueellenne kaivataan kielikerhoa, olkaa yhteydessä piiritoimiston 
sosiaalipalvelusuunnittelijaan tai teilläpäin toimivaan monikulttuuriseen  
promoon. Yhdessä voitte suunnitella kerhotoiminnan käynnistämistä.

LÄKSYKERHOT 
Läksykerhoissa lapset/nuoret tai aikuisopiskelijat saavat tukea koulu-
tehtävien tekemiseen tuntien jälkeen. Kerhot ovat avoimia kaikille läksy-
apua tarvitseville. Lasten/nuorten kerhoissa myös leikitään ja askarrellaan, 
vaikka pääasia onkin koulutehtävien tekeminen.

Kotitehtävistä selviytyminen koulun alkutaipaleella lisää oppimishalua ja 
parantaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin.

• Selvittäkää koulujen kanssa, tarvitaanko alueellanne läksykerhoa. 
Jos osastossanne toimii nuoriso- tai monikulttuurisen toiminnan promo, 
pyytäkää heiltä ja piiritoimistonne nuorisotyön suunnittelijalta apua.

KANSAINVÄLINEN KLUBI 
Kansainvälinen klubi on kaikille avoin, eritaustaisten ihmisten kohtaamis-
paikka. Klubi lisää ihmisten vuorovaikutusta, tutustuttaa uuteen koti- 
kuntaan ja tarjoaa elämyksiä ja tietoa mukavassa ympäristössä.

Kansainvälisessä klubissa voidaan järjestää mm. teemailtoja, kuten kansa-
laistaitoiltoja yhteistyössä muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa.

Klubi voi olla ensimmäinen askel Punaisen Ristin monipuoliseen toimintaan. 
Siksi siellä on hyvä esitellä järjestön paikallista toimintaa.

• Jos paikkakunnallanne on tarvetta ja kiinnostusta klubitoimintaan, olkaa 
yhteydessä monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan promoon ja piiri- 
toimiston työntekijään.


