
VAPAAEHTOIS

ROOLIT

FAMILIA  RY

Familian  vapaaehtoisroolien  esittely

Familia on johtava kahden kulttuurin perheiden

asiantuntijajärjestö



Miksi vapaaehtoiseksi?

Familian vapaaehtoisena edistät kahden kulttuurien perheiden,
pariskuntien ja nuorten yhdenvertaisuutta suomalaisessa
yhteiskunnassa. Vapaaehtoisena saat myös mahdollisuuden
vaikuttaa Familian toimintaan ja pääset hyödyntämään omaa
osaamistasi ja kokemuksia toisten hyväksi.

Vapaaehtoisena voit tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa ja
samalla oppia heiltä paljon uutta. Vapaaehtoisena voit verkostoitua
ja kartutat tietoa ja kokemusta, mistä on paljon hyötyä niin työ- kuin
henkilökohtaisessakin elämässä.

Familian vapaaehtoisena voit toteuttaa vertaistoimintaa, ohjata
erilaista monikulttuurista toimintaa tai toimia
viestintävapaaehtoisena. Tässä oppaassa löydät kuvauksia
toiminnoista, joita voit ohjata Familian vapaaehtoisena.

Mikäli sinulla on uusi idea toiminnalle, laitathan viestiä Familian
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille Camilla Bergmanille.
Olemme aina avoinna uusille ja innovatiivisille toimintamalleille!

VAPAAEHTOISUUS FAMILIASSA



Duo Olohuone on kohtaamispaikka kahden kulttuurin
perheiden vanhemmille, huoltajille, isovanhemmille ja
pienille lapsille. Duo Olohuoneen tavoitteena on
parantaa kahden kulttuurin perheiden hyvinvointia ja
luoda vertaisuutta osallistujien välille. Vapaaehtoisena
olet luomassa tätä turvallista ilmapiiriä ja osallistut
keskusteluun. 

Duo Olohuoneen kohderyhmänä ovat kahden
kulttuurin perheet: äidit, isät, isovanhemmat ja pienet
lapset. Duo Olohuonetta vetävät vapaaehtoiset ovat
myös kahden kulttuurin perheen jäseniä, ja heillä on
omakohtaista kokemusta asumisesta
kulttuurienväliseen perheeseen. 

Duo Olohuone järjestetään säännöllisesti, esimerkiksi
kerran viikossa tai joka toinen viikko. Jokainen
tapaaminen kestää 2-3 tuntia. Duo Olohuoneet ovat
avoimia kaikille, eikä osallistujien tarvitse ilmoittautua
niihin. 

Duo Olohuoneessa olevien vapaaehtoisten rooli on
lähestyä osallistujia, käydä keskustelua ja toimia
ikätoverinaan. Vapaaehtoinen valmistelee tilan,
toivottaa osallistujat tervetulleiksi, osallistuu
keskusteluun ja tuo tarvittaessa esiin erilaisia teemoja.

DUO OLOHUONE

Lisätietoja ja vapaaehtoistoimnnan aloittaminen

camilla.bergman(at)familiary.fi

Toiminnan kuvaus

Tarvittu aika:

2-3 tuntia viikossa tai kuukaudessa riippuen kuinka
usein kerho kokoontuu

Kehitettävät taidot:

- Ryhmänohjaustaidot
- Kohtaamistaidot
- Kulttuurienvälinen osaaminen
- Ajanhallinta



Duo Äiti & vauva -ryhmät ovat vapaamuotoisia
keskusteluryhmiä, joissa kahden kulttuurin
parisuhteessa olevat äidit voivat tavata toisia samassa
elämäntilanteessa olevia ja jakaa kokemuksiaan
luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmiin voivat
osallistua niin suomalais- kuin ulkomaalaistaustaisetkin
kahden kulttuurin liitossa elävät äidit alle vuoden
ikäisine vauvoineen.  

Ryhmissä käytävä keskustelu soveltuu kenelle tahansa
pienen lapsen äidille, sillä se keskittyy vauvaperheen
arkeen ja vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin. Oman
lisän Duon ryhmiin tuovat kaksikulttuuristen perheiden
erityiskysymyksiin liittyvät teemat.  

Ryhmät tapaavat kerran viikossa yhteensä kahdeksan
kertaa ja jokaisella noin kahden tunnin mittaisella
tapaamiskerralla käsitellään yhdessä valittua aihepiiriä.
Aihepiirit voivat käsitellä esimerkiksi parisuhdetta,
vanhemmuutta ja lapsen kahteen kulttuuriin
kasvamista. Ryhmiä vetävät vertaisohjaajat ovat itsekin
kaksikulttuuristen vauvaperheiden äitejä.

DUO ÄITI & VAUVA RYHMÄT

Lisätietoa Duo Äiti & Vauva ryhmistä:

hanna.kinnunen(at)familiary.fi

Toiminnan kuvaus

Tarvittu aika:

2-3 tuntia viikossa tai kuukaudessa riippuen kuinka
usein kerho kokoontuu

Kehitettävät taidot:

- Ryhmänohjaustaidot
- Kohtaamistaidot
- Kulttuurienvälinen osaaminen
- Ajanhallinta



Isäryhmä on kahden kulttuurin perheiden isien
vertaistukiryhmä, jota johtaa vapaaehtoinen, joka on
itse kahden kulttuurin perheen isä. Vapaaehtoisena
käytät kokemuksiasi isänä keskustelun helpottamiseksi,
tiedon jakamiseksi ja kahden kulttuurin isien yhteisön
rakentamiseksi Suomessa. 

Kohderyhmänä ovat kahden kulttuurin isät, jotka
haluavat jakaa omia kokemuksiaan ja oppia muilta.

Isäryhmän osallistujien vähimmäismäärä on 7.
Tapaamiset pidetään kerran viikossa ja ne voivat kestää
6 kuukautta tai vuoden. Jokaisessa tapaamisessa
käsitellään eri aihetta. Jokainen kokous on eri aihe.
Tapaamiset järjestetään tarvittaessa kasvotusten ja
verkossa. Jokainen tapaaminen kestää 2-3 tuntia.

Vapaaehtoisten rooli isäryhmässä on koordinoida
ryhmän tapaamisia, johtaa keskustelua ja luoda
tapaamisissa turvallinen ympäristö, jossa osallistujat
voivat ilmaista itseään pelkäämättä tuomiota ja
syrjintää.

ISÄRYHMÄ

Lisätietoja ja vapaaehtoistoimnnan aloittaminen

camilla.bergman(at)familiary.fi

Toiminnan kuvaus

Tarvittu aika:

2-3 tuntia viikossa ryhmän ajan

Kehitettävät taidot:

- Ryhmänohjaus- ja coaching taidot
- Kohtaamistaidot
- Kulttuurienvälinen osaaminen
- Ajanhallinta



MUNDUO TOIMINTA
Toiminnan kuvaus

MunDuo toiminnassa keskitytään kahden kulttuurin
nuoriin ja lapsiin. MunDuo ryhmissä on yleensä 10-12
jäsentä vapaaehtoisen lisäksi ja niissä yhdistyy
hauskanpito ja yhdessä tekeminen. MunDuo toiminta
on dynaamista ja hauskaa ja siihen voi yhdistää
esimerkiksi taidetta, urheilua, pelejä tai mitä vaan
muuta toimintaa. Tärkeintä on osallistaa osallistujia ja
kuunnella, minkälaista toimintaa he haluaisivat
totetuttaa. 

MunDuo toimintaan osallistuu kahden kulttuurin
nuoria ja lapsia. He voivat olla 7-18 vuotiaita, joilla on
samanlaisia kiinnostuksen kohteita. On kuitenkin
tärkeää pysyttäytyä noin samassa ikähaarukassa.
MunDuo toiminta toi olla yksittäinen työpaja tai
toistuva toiminta 6 kuukauteen asti, joka tapaa
viikoittain tai kuukausittain 1.5-3 tuntia.

Vapaaehtoisena sinä otat kasvatuksellisen ja tukevan
roolin. Vapaaehtoisena olet vastuussa toiminnan
suunnittelusta ja toteuttamisesta. On tärkeää, että
pystyt tulemaan hyvin toimeen nuorten tai lasten
kanssa.

Lisätietoja ja vapaaehtoistoimnnan aloittaminen

camilla.bergman(at)familiary.fi

Tarvittu aika:

2-3 tuntia viikossa ryhmän ajan

Kehitettävät taidot:

- Ryhmänohjaustaidot
- Pedagoginen osaaminen
- Kohtaamistaidot
- Kulttuurienvälinen osaaminen
- Ajanhallinta



Eroryhmä on vertaistukiryhmä kahden kulttuurin
perheistä eronneille. Ryhmään kuuluu kahden
kulttuurin perheenjäseniä, jotka haluavat jakaa
kokemuksiaan ja oppia muilta osallistujilta positiivisesta
elämänkehityksestä. Ryhmän tavoitteena on kasvattaa
eronneiden itseluottamusta vanhemmuudessa ja
arkielämän haasteissa. Vapaaehtoisena teet
merkityksellistä työtä ja samalla saat tietoa ja
kokemusta eroprosessista. 

Minimi osallistujamäärä eroryhmälle on 5. Eroryhmä
tapaa viikoittain joko kasvokkain tai etäyhteyksin.
Jokainen tapaaminen kestää noin 2-3 tuntia ja
eroryhmä tapaa yleensä n. 6 kuukauden ajan.

Vapaaehtoisen rooli eroryhmässä on ryhmän fasilitointi,
tapaamisten ja toiminnan suunnittelu ja jokaisen
ryhmäläisen osallisuuden varmistaminen.

ERORYHMÄ

Lisätietoja ja vapaaehtoistoimnnan aloittaminen

camilla.bergman(at)familiary.fi

Toiminnan kuvaus

Tarvittu aika:

2-3 tuntia viikossa ryhmän ajan

Kehitettävät taidot:

- Ryhmänohjaus- ja coaching taidot
- Kohtaamistaidot
- Kulttuurienvälinen osaaminen
- Ajanhallinta



TKeittiökerho on hauskaa toimintaa, jossa yhdistyy
ruoanlaitto ja yhdessä syöminen sekä suomen kielen
harjoittelu ja muut kotitalouden aiheet. Keittiöklubissa
autat ulkomaalaisia tutustumaan suomalaiseen
ruokakulttuuriin tai voit tutustua toiseen kulttuuriin
ruoan kautta. Keittiöklubi järjestetään yhdessä
Marttojen kanssa. 

Keittiökerhon kohderyhmänä on kahden kulttuurin
perheiden jäsenet ja kaikki muut, joita kiinnostaa
ruoanlaitto ja suomen kielen harjoittelu. Ryhmä tapaa
kuukausittain ja jokainen tapaaminen kestää 3-4 tuntia.

Vapaaehtoinen on vastuussa osallistujien
vastaanottamisesta ja saattamisesta tapahtumapaikalle
ja osallistuu myös kerhoon osallistujana.
Vapaaehtoisella pitäisi olla riittävä kielitaito ainakin
suomeksi ja mielelään myös englanniksi, jotta hän voi
avustaa osallistujia.

KEITTIÖKLUBI

Lisätietoja ja vapaaehtoistoimnnan aloittaminen

camilla.bergman(at)familiary.fi

Toiminnan kuvaus

Tarvittu aika:

3-4 tuntia kuukaudessa

Kehitettävät taidot:

- Ryhmänohjaustaidot
- Kohtaamistaito
- Ruoanlaitto
- Kulttuurienvälinen osaaminen
- Ajanhallinta



Kielikerhot ovat kohtauspaikka, jossa eri kielten oppijat
voivat tavata vertaisiaan ja kehittää kielitaitoaan.
Kielikerhot edistävät myös erikielisten yhteisöjä
Suomessa. Kielikerhoja johtaa aina vapaaehtoinen, joka
puhuu tiettyä kieltä äidinkielenään. 

Kielikerhojen kohderyhmänä on kuka tahansa, joka on
kiinnostunut oppimaan kotimaista tai vierasta kieltä
rennossa ilmapiirissä.  

Vapaaehtoisena voit keskittyä kerhoissa kotimaiseen tai
vieraaseen kieleen. Kielikerhot voivat olla rentoja
keskustelukerhoja tai voivat keskittyä tiettyihin
kulttuurillisiin elementteihin, kuten musiikkiin tai
kirjallisuuteen. Vapaaehtoisena sinulla on vapaus valita
kerhon aihe. 

Kielikerhot eroavat myös rakenteeltaan. Kerho voi
esimerkiksi tavata viikoittain tai kuukausittain sinun
halukkuutesi mukaan. Yksittäinen taapaaminen kestää
yleensä 2 tuntia. Tapaamisia pidetään niin fyysisesti
kuin etänä.

Lisätietoja ja vapaaehtoistoimnnan aloittaminen

camilla.bergman(at)familiary.fi

KIELIKERHOT

Tarvittu aika:

2-3 tuntia viikossa tai kuukaudessa riippuen kuinka
usein kerho kokoontuu

Kehitettävät taidot:

- Ryhmänohjaustaidot
- Kielitaito
- Kulttuurienvälinen osaaminen
- Ajanhallinta

Toiminnan kuvaus



Kulttuurikerhot muodostetaan 8–12 hengen ryhmistä ja
vapaaehtoisesta vetäjästä. Ryhmä kokoontuu
säännöllisesti tutustumaan erilaisiin luoviin ja
kulttuuritoimintoihin yhdessä. Vapaaehtoisena voit
valita kerhon aiheeksi taiteen, kirjoja, valokuvia, jopa
luovaa kirjoittamista tai mitä tahansa muuta. 

Nämä ryhmät on suunnattu pääasiassa kahden
kulttuurin aikuisille, joilla on samanlaiset kiinnostuksen
kohteet. Ryhmät ovat kuitenkin avoimia myös kaikille
kulttuurista kiinnostuneille. Ryhmä voi olla yksittäinen
työpaja tai kestää jopa 6 kuukautta säännöllisiä
viikoittaisia tai kuukausittaisia 2-3 tunnin tapaamisia. 

Vapaaehtoisena olet vastuussa ohjelman suunnittelusta
ja toiminnan toteutuksesta. Sinun pitäisi pystyä
kommunikoimaan ryhmän kanssa, ja siksi sinulla pitäisi
olla riittävä taito ryhmän kielestä. Ohjelman lopussa on
tärkeää laatia ohjelman arviointiraportti.

KULTUURITOIMINTA

Lisätietoja ja vapaaehtoistoimnnan aloittaminen

camilla.bergman(at)familiary.fi

Toiminnan kuvaus

Tarvittu aika:

2-3 tuntia viikossa tai kuukaudessa riippuen kuinka
usein kerho kokoontuu

Kehitettävät taidot:

- Ryhmänohjaustaidot
- Kulttuurienvälinen osaaminen
- Ajanhallinta



Viestintävapaaehtoiset tuottavat sisältöä Familian
blogiin tai sosiaaliseen mediaan. Vapaaehtoinen pääsee
hyödyntämään omaa kokemustaan ja osaamistaan
muiden hyväksi, sekä nostamaan kahden kulttuurin
perheiden asiaa näkyväksi suomalaisessa
yhteiskunnassa.

Viestintävapaaehtoinen voi tuottaa säännöllisesti
sisältöä Familialle tai voi osallistua satunnaisiin
projekteihin. Vapaaehtoinen voi tuottaa sisältöä
esimerkiksi blogimuodossa, valokuvata Familian
tapahtumia tai tilaisuuksia tai tuottaa videomateriaalia
järjestölle tai tapahtumiin.

Viestintävapaaehtoisen rooli sopii erityisesti niille, joilla
on omakohtaista kokemusta kahden kulttuurin
perheistä tai haluavat kehittää omaa portfoliotaan.
Viestintävapaaehtoisilla on vapaus (tiettyjä
tilausprojekteja lukuun ottamatta) kehitellä
omannäköistä sisältöä.

VIESTINTÄVAPAAEHTOINEN

Lisätietoja ja vapaaehtoistoimnnan aloittaminen

hanna.kinnunen(at)familiary.fi

Toiminnan kuvaus

Tarvittu aika:

2-3 tuntia kuukaudessa projektista riippuen

Kehitettävät taidot:

- Sisällöntuotanto
- Tutkimus ja kriittinen ajattelu
- Kirjoittaminen / valokuvaus / kuvaus / videon editointi
projektista riippuen
- Tietoisuus kahden kulttuurin perheiden elämästä


