
Arjen apu - Vapaaehtoiset 
kotoutumisen tukena -hankkeen keskustelutilaisuus

Tervetuloa!
4.11.2020 kello 17-19



Mukana 4.11.2020

• Nighadam Mohammadi (Kaupunkikylä)

• Helen Ghebrehiwet (Kaupunkikylä)

• Mika Aaltonen (Kaupunkikylä)

• Marja Ahola (LAB)

• Sari Lappalainen (LAB)

• Kristiina Nousiainen-Mattila (Spek)

• Pekka Jarvansalo (vapaaehtoinen, Dila)

• Kohderyhmän edustajia (Eritrea ja Afganistan)

• Muita?



Mikä ”Arjen apu” on?

Arjen apu lisää maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia sekä tekee 
arkielämästä helpompaa. Se tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja 
omakielisiä tieto- ja taitopajoja. Arjen avussa ensisijaisesti toimitaan 
yhdessä afgaani- ja eritrealaistaustaisien työntekijöiden ja osallistujien 
kanssa. 



Hanke 
pähkinän-
kuoressa

• Hanke tukee maahanmuuttajien 
kotoutumista vapaaehtoisten toteuttamalla 
arkilähtöisellä Arjen apu -toiminnalla: 
maahanmuuttajat saavat apua arjen 
pulmissa, jotka eivät vaadi viranomais- tai 
ammattilaisohjausta ja jotka johtuvat 
puutteellisesta kielitaidosta ja/tai kulttuurin 
vieraudesta.

• Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien 
osallisuutta ja hyvinvointia sekä sujuvoittaa 
arkea. Arjen apu toteutuu henkilökohtaisena 
ohjauksena ja omakielisinä tieto- ja 
taitopajoina.

• Hankkeessa keskitytään afganistanilais- ja 
eritrealaistaustaisiin maahanmuuttajiin. 
Hankkeen aikana Arjen apu –malli 
kehitetään pilottien avulla ja juurrutetaan 
Päijät-Hämeen alueelle.



Tämän päivän 
keskustelutilaisuuden tavoite
• Ideoidaan 3-6 kehittämispajaa vuodelle 2021
• Mitä arkisia tiedontarpeita on?
• Mikä edistää osallisuutta?
• Mikä edistää hyvinvointia?
• Sovitaan pajojen ajankohdat ja markkinointi.



Toteuttajatiimi ja tehtävät
LAB

Jonna Sirviö -> projektipäällikkö 

Sari Lappalainen / Marja Ahola, asiantuntija

Koordinoi projektitiimin toimintaa. Vastaa Arjen apu -toiminnan suunnittelu- ja toteutusprosessista. On mukana 
toiminnan toteutuksessa. Vastaa toiminnan mallintamisesta ja levittämisestä. Vastaa yhteistyöstä alueellisen 
toimijaverkoston kanssa. Toteuttaa osaltaan hankkeen viestintää.

DILA

Marjo Karinranta, vapaaehtoisasiantuntija 

Vastaa Arjen apu -vapaaehtoistoimintamallin kehittämisestä (vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys ja tuki) 
Vapaaehtoisprosessin kehittämisprosessin johtaminen, yhteistyö muiden toteuttajien kanssa, verkostotyö ja 
Dilan hankehallinnosta vastaaminen.



Sylvia-kotiyhdistys ry/Kaupunkikylä-yksikkö

Mika Aaltonen, asiantuntija

Osallistuu arjen apu toiminnan suunnitteluun ja mallintamiseen erityisesti verkostoyhteistyötyön näkökulmasta. 
Vastaa hankkeen hallinnoinnista ja raportoinnista kaupunkikylän osalta. Osallistuu hankkeen viestintään

Nighadam Mohammadi (Ohjaaja 1) 

Kontaktoi kohderyhmää, erityisesti afganistanilaistaustaisia. Osallistuu arjen apu toiminnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Toimii kulttuuritulkkina ja kieliavustajana (dari). Osallistuu toiminnan mallintamiseen ja 
levittämiseen.

Helen Ghebrehiwet (Ohjaaja 2)

Kontaktoi kohderyhmää, erityisesti eritrealaistaustaisia. Osallistuu arjen apu toiminnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Toimii kulttuuritulkkina ja kieliavustajana (tigrinja). Osallistuu toiminnan mallintamiseen ja 
levittämiseen. 



Arjen avun ”sisäinen ohjausryhmä”
Kokoontuu säännöllisesti miettimään ajankohtaisia tarpeita ja miten lisätä 
maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia ja tehdään arkielämästä helpompaa. 

Miten henkilökohtaista ohjausta ja omakielisiä tieto- ja taitopajoja tarjotaan ja 
järjestetään? Mikä on vapaaehtoisten rooli?

Arjen avussa ensisijaisesti toimitaan yhdessä afgaani- ja eritrealaistaustaisien 
työntekijöiden ja osallistujien kanssa. 

Oletko sinä mukana?

Myös varsinaiseen 
ohjausryhmään 

tarvitaan 
kohderyhmän 

edustajia.



Tavoitteet
Arjen apu -toimintamallin kehittäminen

• 2 omakielistä ohjaajaa ja hanketoimijat ovat yhteistyössä alueen toimijaverkoston 
kanssa, tärkeässä roolissa mm. seurakunnat, järjestöt. 

• 299 kohderyhmään kuuluvaa maahanmuuttajaa

• Toiminnan esittelyssä hyödynnetään omakielisiä työntekijöitä ja tarvittaessa tulkkeja, 
jotta heikko suomen kielen taito ei ole esteenä.



Vapaaehtoistoimintamallin kehittäminen

Rekrytointimalli, jolla löydetään Arjen apu -vapaaehtoistoiminnan tehtäviin jo 
ennestään vapaaehtoisena toimivia henkilöitä sekä rekrytoidaan uusia ihmisiä. 

Verkostotoimintamalli, jolla tavoitetaan näitä henkilöitä ja arjen apu -
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet rekrytoidaan mukaan hankkeen 
pilottitoimintaan. Lisäksi rekrytoidaan uusia, ei vielä vapaaehtoistoimintaa tekeviä 
henkilöitä mukaan esim. some-kampanjoiden, verkostotyön, tapahtumien, messujen ja 
media-artikkeleiden avulla.

Vähintään 200 vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta.



Vapaaehtoisten perehdytys:
Arjen apu -vapaaehtoiset perehdytetään vapaaehtoisena toimimiseen. 

60 vapaaehtoista ja heistä 80 % aloittaa Arjen apu vapaaehtoisena 
toimimisen

Riittävät valmiudet Arjen apu-toimintaan lähtemiseen.



Vapaaehtoistoiminnan tukimallin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan tukimateriaalia, jonka avulla vapaaehtoiset pystyvät ohjaamaan ja 
tukemaan maahanmuuttajataustaisia arjen tilanteissa, esimerkiksi kaupassakäyntisanasto, liikuntareitit ja 
mahdollisuudet Lahdessa, koulunkäyntiin liittyviin käytänteisiin perehdyttäminen, arjen turvallisuus (kuten 
palovaroittimen toiminta, nettikäyttäytyminen jne).

Syntyy vapaaehtoisille soveltuva tukimateriaali. Vapaaehtoiset pystyvät tukimateriaalin avulla vastaamaan 
Arjen apu -tilanteisiin, vaikka tilanne olisi vapaaehtoisille uusi tai tuntematon.



Arjen apu -toiminnan toteutus

• 3 kehittämissyklissä
• Starttitilaisuudet
• Tieto- tai taitopajasta (jonka aihe valikoituu tarvekartoituksen perusteella)

• Pelisäännöt 

• Tilaisuudessa voi ”rekisteröityä” Arjen apu -toimintaan
• Rekisteröinnin yhteydessä tarkastetaan ihmisen henkilöllisyys, jotta voidaan toteuttaa rahoittajan vaativa 

todentaminen.

• toteuttajaorganisaatioiden tilat

• 400 ohjaussessiota
• helppoa, turvallista ja helposti saavutettavaa



Tieto- ja taitopajat:

Pajojen toteuttamisessa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden osaamista, tiloja ja valmiita 
materiaaleja. 

Pajojen suunnitteluun otetaan mukaan sosiaali- -ja terveysalan opiskelijoita. Hankkeeseen 
palkattavat ohjaajat sekä tarvittaessa tulkit ovat mukana toteuttamassa pajoja, jotka ovat 
omakielisiä (tai vähintään pajan tukikielenä on osallistujien oma äidinkieli).

Pajat ovat osa Arjen apu -toimintaa, joten niihin tullaan edellisessä toiminnossa mainittujen 
starttitilaisuuksien kautta. Näin ollen osallistujien todentaminen on toteutettu asianmukaisesti.

20 toteutunutta tieto- ja/tai taitopajaa

5–20 maahanmuuttajaa/paja

Osallistujista 70% on kohderyhmärajauksen mukaisia (oleskeluluvan saaneita, afg. ja eritr. 
taustaisia). 



Mitä tehdään?
9-10/2020 

- Hankkeen aloittaminen; projektihenkilöstön organisoituminen ja tarvittavat rekrytoinnit, ohjausryhmän perustaminen, toiminta-, arviointi- ja 
tiedotussuunnitelman täsmentäminen

- Ohjausryhmän ensimmäinen kokous, suunnitelmien hyväksyminen

- Tiedottaminen hankkeen aloittamisesta yhteistyötahoille ja alueelliselle medialle

-Aloitetaan kohderyhmän kontaktointi ja vapaaehtoisten rekrytointi

11-12/2020 

- Kohderyhmän osallistaminen toiminnan suunnitteluun (tiedonkeruuhaastattelut, työpajat)

- Vapaaehtoisten rekrytointi jatkuu

- Vapaaehtoisten koulutuksen suunnittelu



1-3/2021

- Vapaaehtoisten kouluttaminen (koulutus 1)

- Arjen avun ensimmäiset pilotoinnit

- Tieto- ja taitopajojen suunnittelu, ensimmäiset pajat

- Tiedonkeruu kokeiluista

- Ensimmäinen blogiteksti/artikkeli

- Ohjausryhmän toinen kokous

Jakso 4-6/2021

- Ensimmäisten kokeilujen raportointi ja toimintojen edelleen kehittäminen

- Kehittämistyöpajat (toinen kehittämissykli)

- Työ kohderyhmän tavoittamiseksi jatkuu, samoin vapaaehtoisten rekrytointi

- Materiaalien kehittäminen toiminnan tueksi

- Arjen apu -palvelun laajentaminen: Palvelun ja avun tarvitsijoiden kohtaamisen malli



7-9/2021

- Ohjausryhmän kolmas kokous (teemana kokemukset kevään piloteista)

- Opiskelijoiden rekrytointi tieto- ja taitopajojen vetäjiksi

- Tieto- ja taitopajojen suunnittelua kohderyhmän toiveitten mukaisesti

- Toinen koulutus vapaaehtoisille

10-12/2021

- Tieto- ja taitopajoja toteutetaan

- Arjen apu -palvelu toimii kehitetyn mallin mukaisesti

- Palautteenkeruu

- Pohjustetaan toimintamallin levittämistä



1-3/2022

- Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia

- Kolmas koulutus vapaaehtoisille

- Aloitetaan mallinnukset

-Toisen kehittämissyklin palauteen käsittely kolmannessa kehittämistyöpajassa

Jakso 4-6/2022

- Kerätään kokemuksia toiminnasta > blogi tai artikkeli

- Toiminnan levittäminen; osallistuminen kansallisiin tilaisuuksiin, mahdollisesti myös kansainväliseen 
seminaariin



7-9/2022

- Viimeistellään mallinnuksia (materiaalit ja ohjeet)
- Aloitetaan toimintojen ylläpitojen siirrot Päijät-Hämeessä

- Levitetään toimintamallia Päijät-Hämeen ulkopuolelle

10-12/2022

- Tuki vapaaehtoisille jatkuu
- Tieto- ja taitopajojen mallinnukset
- Vapaaehtoisten tukimallin kuvaus valmistuu

- Hankkeen loppuraportointi



Miten vaikuttaa?
• Alueena on Päijät-Häme. Toiminta painottuu Lahteen.

• Hanketoimijat ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkottuneita.

• Toimintamalli kuvataan ja se sekä siihen liittyvät materiaalit julkaistaan avoimella alustalla. 

• Yksilöt saavat apua arjen pulmatilanteisiin.

• Uusi tapa organisoida vapaaehtoistoimintaa sekä innostaa sen piiriin uusia ihmisiä.

• Keventää ammattilaisten (esim. sosiaalityöntekijöiden) työkuormaa.



Ollaan yhteydessä!

Jonna.sirvio@lab.fi tai 044 7085206
marja.ahola@lab.fi tai 040-7455538
marjo.karinkanta@dila.fi
mika.aaltonen@kaupunkikyla.fi
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