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Maahanmuuttajien osallistumi-
nen sairausjärjestöjen toimin-
taan helpommaksi 
Maahanmuuttajat osallistuvat harvoin järjestöjen tarjoamaan, sairastuneille suunnat-

tuun tukitoimintaan. Miten osallistumista voisi helpottaa? Tähän katsaukseen on 

koottu vinkkejä. Ne pohjautuvat eri sairausjärjestöjen edustajien haastatteluihin, ke-

väällä 2019 pidetyn Maahanmuuttajat sote-järjestöissä – kuinka helpottaa osallistu-

mista? -seminaarin antiin ja aihetta käsittelevään taustakirjallisuuteen. 

YhteYhteyksien yksien jja a lluottamuksen uottamuksen rrakentaminen akentaminen 

••  MMene ene luo. luo. TTerveyteen erveyteen liittyl11ttyva vä mmittausp1ste ittauspiste totorilla rilla vvoi oi oolla lla lehtilehti-ilmoitust-ilmoitustaa

tetehokkaampi hokkaampi tapa lutapa luoda oda eens1kontakt1. nsikontakti.

••  Kutsu hKutsu henkilokohta1sest1. enkilökohtaisesti. --Monet Monet kankantavaestosta taväestöstä ttulevat ulevat mukaamukaan n kkun un

hhe1ta eitä ppyydetaan yydetään. OnOn  ehkä jehka Jokin okin eseste te pyypyytaa tää mmaahanmuuttajia. aahanmuuttajia. EhkäEhka  jo-JO 

kinkin  huhuoli oli siitä, esiitå, että ttä osaosataanko taanko mme e ollolla a heidheidan än kkamsa anssa jnJne. e. OnOnko ko ttoisaaltaoisaalta 

toitoimintaa, mintaa, johjohon on pypyytad? ytää? ppohti ohti ereras äs järjaqestoto1miJa jestötoimija hahaastattelussa. astattelussa.

••  KasvKasvata ata järjjarJeston estön mmonimuotoisuutta, onimuotoisuutta, oota ta mmaahanmuuttajataustaisia aahanmuuttajataustaisia ih1h-

mm1s1a isiä mmukaan ukaan mmyos yös vverta1stuk1to1mintaan. ertaistukitoimintaan. KoKoulutusta ulutusta tarjotaqoaa aa mmm. m. Sus mo--

mmen en PPakola1 akolaisapuu  rrv y

••  TeTee e yyhteistyota hteistyötä!!  MMahdoll1s1a ahdollisia kkumppaneita: umppaneita: mmaahanmuuttaJaJaqestot, aahanmuuttajajärjestöt,

mmuut uut sairsairausJarJestot, ausjärjestöt, kkoulut, oulut, nneuvolat, euvolat, julkinJulkinen en tterveydenhuolto, erveydenhuolto, sai-sai 

raalraaloiden oiden ppotilastukipisteet. otilastukipisteet.

#maahanmuutta-

jat 

#osallisuus 

#sairausjärjestöt 

Ydinasiat 

• Rakenna yhteyksiä ja
luottamusta

• Muokkaa järjestön toi-
mintaa

• Hanki tukea, tietoa ja in-
spiraatiota kirjallisuu-
desta, koulutuksista ja
verkostoista

https://vertaistoimijat.fi/
https://vertaistoimijat.fi/


Kuntoutussäätiö 

Järjestön toiminnan tuunaaminen 

• Tunnista matalan kynnyksen osallistumispaikat ja luo niitä lisää.

Käytännönläheinen toiminta (retket, liikunta- ja muut harrasteryh-

mät) eivät vaadi sujuvaa suomen kielen taitoa.

• Käytä selkokieltä

• Pidä palvelut joustavina: tarjoa yksilöllistä, räätälöity tukea tilan-

teen mukaan.

• Luottamus vaatii pitkäjänteisyyttä.

• Pienet ryhmät ja hitaasti etenevät kurssit helpottavat mukana py-

symistä.

• Mieti uusia toteutusmuotoja ja vaihtoehtoisia versioita: voisivatko

esim. suomenkieliset sopeutumisvalmennusluennot olla saatavilla

videoina, selkosuomella ja eri kieliversioina tekstitettynä.

• Tunnista monenlaiset taustat ja tarpeet. Älä oleta - selvitä asiaa,

kysy niiltä, joita asia koskee.

• Tunnista myös oma taustasi ja sen vaikutus. Pohdi, voitko muuttaa

totuttuja toimintatapojasi ja kokeilla jotain uutta.

• Kohtaa ihminen yksilönä, kunnioittaen ja kuunnellen, älä stereoty-

pioiden varassa.

Hanki tietoa, tukea ja inspiraatiota –  lue lisää, osallistu koulutuksiin ja ver-

kostotoimintaan! 

Tässä muutama täsmävinkki: 

• Maahanmuuttajien osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa edistävä
verkosto käynnistää toimintansa 10.2.2020. Verkosto on avoin kaikille
kaikille maahanmuuttajien osallisuuden edistämisestä kiinnostuneille
ihmisille ja organisaatioille. Lisätietoa: sirkku.varjonen@kuntoutussaa-
tio.fi

• Kuntoutussäätiön Monikulttuurinen vuorovaikutus järjestötyössä -kou-
lutus Helsingissä 3.3.2020.

• Suomen Pakolaisapu ry:n tietoa kotoutumista edistävästä vertaistoi-
minnasta, vertaistoiminnan VeTo-verkostosta ja vertaisohjaajakoulu-
tuksista täällä.

Yhteystiedot 

Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö, sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi 

www.kuntoutussaatio.fi/tutkittuatietoa 
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