Yhdessä-toiminta
IK ÄIHMISET JA
MA AHANMUUT TA JAT
YHDESSÄ

Vapaaehtoistoimintaa
ja yhdessä tekemistä
Yhdessä-toiminnassa ikäihmiset
ja maahanmuuttajat tutustuvat
yhteisen tekemisen merkeissä.
Ikäihmiset saavat uusia
tuttavia, mukavaa sisältöä
arkeen ja mahdollisuuden jakaa
omaa elämänkokemustaan.
Maahanmuuttajat tutustuvat
vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten
kanssa ja harjoittelevat samalla
suomen kieltä. Toiminnasta
hyötyvät erityisesti selkokieltä
tarvitsevat henkilöt.

Paikallista yhteistyötä ja
uusia kumppaneita
Tuomme toiminnassa yhteen vanhustyön sekä
maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyön
yhdistyksiä ja oppilaitoksia. Luomme yhteistyössä
vapaaehtoistoimintaa, jonka lähtökohtana ovat
ikäihmisten ja maahanmuuttajien omat voimavarat.
Autamme teitä toiminnan ideoinnissa,
suunnittelussa ja yhteistyökumppanien löytämisessä.
Tuotamme selkokielisiä materiaaleja, jotka ovat
kaikkien käytettävissä vapaaehtoistoiminnan tueksi.
Hanketta koordinoi Vanhus- ja lähimmäispalvelun
liitto Valli ry yhdessä Kehitysvammaliiton
Selkokeskuksen kanssa.
Ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, kuinka organisaationne voisi olla mukana!

Päivä vapaaehtoisena

Ideoidaan ja tehdään yhdessä!

Maahanmuuttajat tutustuvat vapaaehtoistoimintaan
vanhojen ihmisten kanssa esimerkiksi palvelutalossa. He saavat perustietoa vapaaehtoisuudesta
ja kurkistavat samalla vanhustyön arkeen.
Yhteinen toiminta päivän aikana voi olla
askartelua, leipomista tai yhdessä ulkoilua.
Maahanmuuttajat voivat pitää ikäihmisille myös
lukuhetkiä selkokirjojen parissa.
Päivä vapaaehtoisena toteutetaan pienryhmissä.

Kun vanhus- ja maahanmuuttajatyön toimijat
löytävät toisensa, yhteistä toimintaa on hauskaa
ideoida yhdessä. Millaisesta toiminnasta olisi iloa
ja hyötyä teidän paikkakunnallanne?
Toiminta voi olla vaikkapa retkiä, ruuanlaittoa,
juhlien järjestämistä, musiikkia tai liikuntaa.
Pääasia on, että kohdataan, nauretaan ja tutustutaan!

Minä luen sinulle -kampanja
Kampanjassa maahanmuuttajat toteuttavat lukuhetkiä iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille
eri puolilla Suomea. Lukuhetkissä luetaan ääneen
selkokielisiä kirjoja ja Selkosanomia, joita on
helppo lukea ja ymmärtää.
Yhteiset lukuhetket antavat kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.

Tuo yhteisösi mukaan
Yhdessä-toimintaan!
Kiinnostuitko? Autamme yhteisöäsi löytämään
paikallisen yhteistyökumppanin vanhus- tai
maahanmuuttajakentästä. Tuemme teitä
yhteistyön aloittamisessa ja kehittämisessä.

Toivomme, että mukaan lähtevät erityisesti
• vanhusalan yhdistykset
• maahanmuuttajien omat yhdistykset
• maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyötä tekevät tahot
• maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjät.
Toimimme valtakunnallisesti. Kutsu meidät omalle
paikkakunnallesi tutustumaan ja ideoimaan.

Ota yhteyttä!
Aili Korteniemi
050 400 9485
aili.korteniemi@valli.fi

Minna Salonen
045 7734 5474
minna.salonen@kvl.fi

Yhdessä-toiminta on vuosina
2017–2019 toteutettava kehittämishanke, jota koordinoi Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto Valli ry
yhteistyössä Kehitysvammaliiton
Selkokeskuksen kanssa.

Facebook @IMYhdessa
valli.fi
selkokeskus.fi

Selkokeskus

