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PÄIVÄ VAPAAEHTOISENA   Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä
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Päivä vapaaehtoisena -toiminta on vanhus-
ten ja maahan muuttaneiden kohtaami-
seen kehitetty malli. Se on luotu Vanhus-  
ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja  
Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen yhtei-
sessä kolmivuotisessa hankkeessa. 
Tämä opas on tarkoitettu maahanmuutta- 
jien ja vanhojen ihmisten tapaamisten  
järjestäjille. Oppaassa jaetaan Päivä vapaa-
ehtoisena -toiminnasta saatuja kokemuksia 
ja annetaan neuvoja onnistuneen tapaami-
sen järjestämiseen.

Päivä vapaaehtoisena -toiminnassa maahan 
muuttaneet suomen kielen opiskelijat vierailevat 
tutun opettajan tai ohjaajan kanssa ikäihmisten 
luona vanhusten palveluyksiköissä. Toiminnassa 
tärkeintä on kohtaaminen, yhdessä tekeminen  
ja kokeminen.

Vapaaehtoistyö on hyvä tapa tutustua yhteis-
kuntaan ja ihmisiin sekä rakentaa verkostoja 
uudessa kotimaassa. Päivä vapaaehtoisena 
-toiminta eroaa perinteisistä vierailuista toimin-
nallisuudellaan, sillä vierailun aikana opiskelijat 
ja vanhukset tekevät yhdessä jotain mukavaa ja 
konkreettista. 

Kun reitit, paikat ja ihmiset tulevat tutuiksi,  
kynnys ryhtyä vapaaehtoiseksi madaltuu.  
Parhaimmillaan vierailut voivat innostaa osallis-
tujia pidempiaikaiseen vapaaehtoisuuteen tai 
jopa alan opintoihin. 

Päivä vapaaehtoisena -toiminta

Näin Päivä vapaaehtoisena  
-tapaaminen toteutetaan: 
 
1. Sovitaan tapaamiselle tarkka aika, paikka 
ja kesto

2. Sovitaan mitä vierailun aikana tehdään, 
kuka hoitaa tapaamisen valmistelut ja hankkii 
tarvikkeet

3. Valmistellaan osallistujia tapaamiseen mm. 
kertomalla keitä siihen on tulossa ja mitä on 
tarkoitus tehdä yhdessä

4. Toteutetaan tapaaminen

5. Keskustellaan tapaamisesta ja sen herät-
tämistä ajatuksista jälkikäteen. Opettaja käy 
läpi vapaaehtoistoimintaa opiskelijoiden 
kanssa (selkokielisten materiaalien tuella). 

Toimintamalli sopii myös kotoutumisen alku-
vaiheessa oleville opiskelijoille. Opiskelijoille 
vierailut ovat mahdollisuus kartuttaa kielitai-
toa, tutustua vapaaehtoistyöhön ja laajentaa 
elämänpiiriä uudessa kotimaassa.

Vanhustoimijoista voivat tapaamiseen osallis-
tua kaikki erilaiset yksiköt. Kokemuksemme 
mukaan toimintamalli sopii erityisen hyvin  
vanhusyksiköiden päivätoimintaan. Vanhuksille 
vierailut tuovat iloa, mukavaa vaihtelua ja  
uusia kokemuksia.



 
3



 
4

Kohtaamisia

Kohtaamisessa on kyse halusta tutustua toiseen,  
ymmärtää hänen maailmankuvaansa ja kyvystä  
olla läsnä. Olemme kaikki yksilöitä, vaikka  
jaamme arvot ja tavat ympäröivän yhteisön 
kanssa. Jokainen meistä soveltaa niitä – tai on 
soveltamatta – omalla tyylillään elämässään. 
Suhde kulttuurisiin perinteisiin ja uskontoon on 
jokaisella ainutlaatuinen. Ei siis ole olemassa 
yhtä tapaa olla suomalainen, nepalilainen tai 
somalialainen.  
 
Seuraavassa muutama vinkki hyvään kohtaami-
seen ja siihen, miten otetaan mukaan toimin-
taan henkilö, joka vasta opettelee kieltä ja  
tutustuu uuteen kotimaahansa. 

Anna toisen kertoa itse,  
kuka hän on
Kun ihminen kohtaa itselleen vierasta, voivat en-
nakkoluulot herkästi nostaa päätään. Jos ihmisiä 
kohtelee vain omien ennakkokäsitysten mukaan, 
voi syntyä ongelmia. On tärkeää antaa toiselle 
mahdollisuus kertoa itse, kuka hän on.

Ota mukaan toimintaan 
 
Heikko kielitaito ei poista kaikkea muuta osaa-
mista, joka ihmisellä on. Alussa on hyvä tarjota 
konkreettisia ja yksinkertaisia tehtäviä, joihin ei 
tarvitse niin paljon kielitaitoa. Ajan myötä ja kieli-
taidon karttuessa tehtävänkuvaa voi laajentaa 
ja antaa tilaa ideoinnille.

Jos et tiedä kuinka toimia, kysy 
  
On tärkeää rohkaistua kysymään, jos jokin asia 
mietityttää. Aina toisen ihmisen ajatukset eivät 
avaudu ilman lähempää tutustumista. 

Kohtaa ihminen 
 
Meitä kaikkia ohjaavat samat tarpeet: halu tulla 
kuulluksi ja nähdyksi omana itsenämme sekä tar-
ve olla osa yhteisöä. Toiseen tutustuminen alkaa 
aina samasta asetelmasta, tulemme mistä päin 
maailmaa tahansa.

Keskity aluksi yhdistäviin  
tekijöihin 
 
Kun ihmiset vasta tutustuvat, ulkoisten erotta-
vien tekijöiden sijaan on hyvä keskittyä asioihin, 
jotka yhdistävät heitä. Yhteisten kiinnostusten 
kohteiden tai kokemusten pohjalta on helpompi 
rakentaa yhteyttä toiseen. Myöhemmin, kun 
ihmiset ovat tutumpia toisilleen, uskalletaan 
kohdata toisessa myös erot ja ristiriidat. 

:
SELKOKIELI  

on keino löytää yhteinen sävel  
vuorovaikutuksessa

 
Yhteisen kielen puuttuminen voi olla uusi ja 
jännittävä tilanne. Omassa kieliympäristös-
sään ihmiset ymmärtävät sen mitä puhutaan. 
Siksi voi tuntua turhauttavalta tai suorastaan 
ahdistavalta, kun keskustelu ei suomen kieltä 
vasta opettelevan kanssa etenekään odotus-
ten mukaisesti.  
 
Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on  
yleiskieltä helpompaa ymmärtää. Siinä kirjoi-
tettua tekstiä ja puhetta muokataan viestin 
vastaanottajan tarpeiden mukaisesti.  
 
Lisätietoja: www.selkokeskus.fi

Vinkit kohtaamiseen: 
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Mitä yhdessä voidaan tehdä?

Yhdessä tekeminen on olennainen osa 
Päivä vapaaehtoisena -toimintaa. Aktivi-
teetit auttavat keskustelun avaamisessa ja 
tuovat rentoutta tilanteeseen. Olennaista 
ei ole tekemisen lopputulos vaan se, että 
on tehty jotakin mukavaa yhdessä. 

Esittelemme tässä oppaassa joitakin yhteiseen 
toimintaan sopivia aktiviteetteja. Ensin kerrom-
me tutustumiseen sopivista aktiviteeteista, sen 
jälkeen nostamme esiin muuta mukavaa yhdes-
sä tekemistä, kuten pelien pelaamista, käsitöi-
den tekemistä tai kasveihin ja luontoon liittyviä 
toimintoja.

Esiteltyjä valmiiksi ideoituja aktiviteetteja voi 
soveltaa yhteiseen tekemiseen Päivä vapaaeh-
toisena -toiminnassa. Vierailujen aikana voi syn-
tyä uusia ideoita. Jos epäilet, sopiiko oma idea 
tai esim. netistä löytynyt aktiviteetti toimintaan, 
voit käydä sen läpi oheisen listan kanssa. 

Hyvä aktiviteetti
• on konkreettista tekemistä 
• sen toimintaidea on yksinkertainen  
• siinä ei tarvitse kirjoittaa 
• se rohkaisee tekemään asioita yhdessä  
• sen ohjeet voi osin antaa näyttämällä

Aktiviteetin luonne riippuu paljolti osallistuvien 
vanhusten kunnosta: on otettava huomioon 
esim. muistisairaudet tai liikuntarajoitteet.

Opiskelijoiden kielitaito ja rohkeus ovat toinen 
huomioitava seikka. Jos ei vielä ole yhteistä 
kieltä, voidaan keksiä sellaista toimintaa, missä 
puhuminen jää vähemmälle ja keskitytään teke-
mään asioita yhdessä. 

Vetäjien tehtävänä on hälventää mahdollisia 
ennakkoluuloja ja huolehtia tapaamisten suju-
vuudesta. 

Vinkki: Miettikää sopivaa  
aktiviteettia yhdessä  
yhteistyökumppanin kanssa 
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Tutustuminen

Kun opiskelijat ja vanhukset tapaavat 
ensimmäistä kertaa, ovat vanhukset usein 
kiinnostuneita, mistä maasta opiskelijat 
tulevat. Toisinaan heitä kiinnostaa myös,  
missä päin vierailijoiden perheenjäsenet  
ja sukulaiset asuvat. Vieraita paikkoja voi  
näyttää maailman kartalta.  

Tapaamisessa voidaan tehdä myös toisin 
päin, eli vanhukset voivat kertoa, mistä 
päin Suomea ovat kotoisin ja muistella  
synnyin- tai kotipaikkakuntaansa. Apuna 
voi olla Suomen kartta ja kaupunkien  
tietoja voidaan etsiä myös nettisivuilta.  

Erilaiset kuvat ja kortit ovat oiva väline tutustu-
miseen. Kuvakortteja voi käyttää monipuolisesti 
aktiviteeteissa ja keskustelun tukena. 
 
Kuvia voidaan etsiä yhdessä ja tehdä niistä  
kortteja tai voit tehdä kuvakortteja valmiiksi 
vierailua varten.   
 
Usein kuvat herättävät ajatuksia ja muistoja, 
joista voidaan keskustella yhdessä. Opiskelijat 
voivat myös opetella uusia sanoja kuvien avulla 
ja vanhukset voivat näin toimia opettajina.  

Osallistujat maailmankartalle 
 
Tässä aktiviteetissa hyödynnetään maailman 
karttaa tutustumisessa. Jaa opiskelijat ja 
vanhukset sekaryhmiin. Yhdessä ryhmässä on 
maksimissaan neljä ihmistä. Aseta maailman-
kartta pöydälle niin, että kaikki ryhmäläiset 
näkevät sen. Vuorollaan jokainen kertoo oman 
nimensä ja mistä maasta on syntyjään. Samalla 
he näyttävät kartasta maan, josta tulevat. Kun 
jokainen on esitellyt itsensä, käydään läpi mis-
sä maissa perhe ja sukulaiset asuvat, missä itse 
on matkustanut ja asunut sekä missä maassa 
haluaisi käydä. 

Vinkki: Käytä kuvakortteja 
tutustumisen välineenä
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Erilaiset pelit ja visat ovat osoittautuneet  
hyviksi aktiviteeteiksi vierailuihin. Pelit 
ohjaavat ihmisiä yhteistyöhön. Peliohjei-
den antaminen on helppoa näyttämällä ja 
peleihin voi osallistua erilaisista rajoitteis-
ta huolimatta. 

Hesavisa

Hesavisa on lautapeli, jossa tunnistetaan 
Helsingissä sijaitsevia paikkoja ja rakennuksia. 
Peliä voi käyttää myös keskustelun innoittami-
seen: parasta on, jos ihmiset jakavat kokemuk-
siaan ja muistojaan eri paikoista.  
 
Variaatiota peliin saa käyttämällä karttoja tai 
kuvia muistakin Suomen kaupungeista tai maa-
ilman nähtävyyksistä.  

Tietovisat

Pelien klassikko toimii myös Päivä vapaaeh-
toisena -vierailuissa. Aiheina voivat olla esi-
merkiksi julkisuuden henkilöt, maiden liput ja 
laulut. Jotta jokainen voi osallistua, kannattaa 
visassa käyttää kuvia. On hyvä ottaa huomioon 
osallistujien moninainen tausta. Esimerkiksi 
kuuluisia henkilöitä kannattaa ottaa monesta 
eri maasta ja maanosasta.  
 

Helsinki-visa löytyy myös netistä: 
https://www.peliplaza.fi/fi/helsinki

Vanhustyön keskusliiton Vahvike-sivustolta löytyy 
pelejä ja vinkkejä sopivista peleistä 
https://www.vahvike.fi/fi/pelit

Netissä pelattavia yksin- ja seurapelejä 
https://pelikone.fi/ 
https://alypaa.com/pelit/ 
 
Papunet-sivuston muistipelit 
https://papunet.net/pelit/muistipelit 
 

Pelit ja visat

Pallo- ja pihapelit

Erilaiset pallopelit ovat loistavaa ajanvietettä  
ja ne kasvattavat ryhmähenkeä. Toimintaan  
sopivia pelejä ovat muun muassa keilaus, sisä- 
petanque ja mölkky. Pelien sääntöjä voidaan  
soveltaa osallistujien rajoitteiden mukaan  
helpommiksi ja sopivammiksi.  

Vinkki: Erilaisia valmiita tietovisoja  
löytyy netistä runsain määrin, etsi  
esim. hakusanalla tietovisat. 



Kädentaidot

Yhteistaideteos

Aktiviteetissa ryhmä tekee yhteisen taideteok-
sen ja siinä tärkeintä on, että jokainen osallis-
tuu! Mitä täydempi kuva on, sitä kivemmalta  
se näyttää. 

Teokselle valitaan ensin aihe. Se voi olla esi- 
merkiksi kesä, iloiset asiat tai koti. Voit valita  
aiheen itse tai yhdessä osallistujien kanssa.  
Aloita teos itse piirtämällä/maalaamalla siihen 
jotakin. Näin muutkin rohkaistuvat osallistu-
maan. Myös henkilökunta voi osallistua teok-
seen. 

Jos piirtäminen tai maalaaminen tuntuu liian 
haastavalta, teoksen voi toteuttaa kollaasina, 
johon leikataan valmiita kuvia lehdistä.

Erilaiset käsityöt ja askartelut ovat myös 
mukavaa yhdessä tekemistä. Samalla 
voidaan keskustella ja oppia uutta. Vaikka 
yhteisiä sanoja ei vielä olisi, voidaan käsil-
lä tai kuvilla näyttää, miten pitäisi tehdä 
tai miltä lopullinen työ näyttää. 

Tehdään koruja
 
Korujen tekeminen on oikeaa hyvän mielen 
tekemistä: helmien värit piristävät ja helminau-
han tekeminen onnistuu jokaiselta. Kokemus on 
osoittanut, että vaikka ei itse käyttäisi koruja,  
niitä voi tehdä ystävälle tai lahjoittaa toiselle 
vierailuun osallistuneelle. 

Korujen tekemistä varten kannattaa hankkia 
paljon eri värisiä helmiä. Erityisen hyvin aktivi-
teettiin sopivat puiset helmet, joissa on hieman 
isompi reikä keskellä. Näin helmien pujottami-
nen on helpompaa. Voit tehdä malliksi yhden 
korun etukäteen, jotta osallistujat saavat ideas-
ta kiinni. 
 
Tuunataan heijastimia
 
Talveen sopiva versio korujen tekemisestä on 
heijastimien tuunaaminen. Heijastimien tekemi-
nen alusta asti voi olla haastava tehtävä, eten-
kin jos kädet vapisevat tai ovat jäykät. Valmiiden  
heijastimien tuunaaminen ja koristelu sen sijaan 
onnistuu siinä missä helmikorun tekeminen. 

Tuunaamisessa ei ole yhtä oikeaa tapaa.  
Inspiraatiota voit hakea selaamalla kuvia netis-
tä. Jos kaipaat tarkempia ohjeita, löydät niitä 
netistä hakusanoilla ”tuunaa heijastin”. 

Askarrellaan kortteja 
 
Joulukorttien tai onnittelukorttien tekeminen 
on mukavaa yhdessä tekemistä. Tarvikkeet 
ovat edullisia ja korttien tekeminen helppoa. 
Samalla voidaan keskustella esim. joulusta tai 
onnittelukortin saajasta. 
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Vinkki: Netistä löytyy kivoja  
luontosivustoja, joihin voidaan 
tutustua yhdessä 

Miina Sillanpään säätiön luontosivusto: 
https://www.luontosivusto.fi/ 

WWF:n luontosivustolla on kivoja luontovideoita 
https://wwf.fi/luontolive

Vanhustyön keskusliiton Vahvike-sivustolta löytyy 
paljon luontoaiheista aineistoa käytettäväksi 
ryhmä- ja viriketoiminnassa  
https://www.vahvike.fi/fi/luonto

Mieli ry:n nettisivuilla voi käydä Hyvän mielen 
metsäkävelyllä 
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ym-
päristö-ja-luonto/hyvän-mielen-metsäkävelyt

Omenan kuoressa on reikä.

Jos siihen painaa korvansa kiinni

ja kuuntelee tarkasti,

voi veden ja tuulen ääniltä erottaa

astioiden helinää.

Toukka tiskaa. 
 

- Risto Rasa -

Vinkki: Lukekaa yhdessä lyhyitä 
luontorunoja (esim. Risto Rasa)  
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Luonto sisällä ja ulkona

Useimmat vanhukset nauttivat luonnosta 
ja ulkona olemisesta. Luontoretki onkin 
mukava yhdessäolon muoto myös silloin, 
kun sujuvaa yhteistä kieltä ei vielä ole. 
Retken suunnittelussa on hyvä ottaa  
huomioon mm. liikuntarajoitteet. 

Tuodaan luonto sisälle

Luontoon lähteminen ikäihmisen kanssa ei  
aina ole mahdollista erinäisten rajoitteiden 
vuoksi. Mikään ei ole kuitenkaan esteenä  
luonnosta nauttimiselle. Netti on täynnä  
erilaisia videoita, ääniä ja kuvia luonnosta.  
Niiden avulla luontoretken voi tehdä myös 
sisällä. Päivään sopivaa rekvisiittaa voi tuoda 
ulkoa: esimerkiksi kiviä, käpyjä, sammalta ja 
mitä vuodenajan mukaan on saatavilla.  
Tärkeintä on nauttia luonnosta kaikin aistein: 
kuulon, näön ja tuoksujen kautta. 

Luontohetki voidaan aloittaa myös katsomal-
la luontoaiheinen video.  Videon katsomisen 
jälkeen voidaan keskustella sen herättämistä 
ajatuksista pareittain tai pienryhmässä. 
 
Kevät- ja syystalkoot

Kevät ja syksy ovat talkoiden aikaa. Keväällä 
kunnostetaan pihaa ja istutetaan kukkia  
tulevaa kesää varten. Syksyllä haravoidaan ja 
varaudutaan talven tuloon. Jokaiselle löytyy

varmasti sopiva tehtävä oman kiinnostuksen, 
osaamisen ja kunnon mukaan. Eikä haittaa, 
vaikkei olisi aiemmin tehnyt pihatöitä, porukas-
sa oppii kyllä ja vanhukset neuvovat mielellään.

Talkoiden yhteydessä voidaan myös pelata 
pihapelejä ja tarjota pientä purtavaa. Tapah-
tumasta voidaan tehdä niin pieni tai iso kuin 
halutaan. 

Versojen kasvattaminen

Erilaisten siementen kylväminen ja versojen 
kasvattaminen on tekemistä, johon jokaisen 
on helppo osallistua. Lisäksi siihen tarvittavat 
materiaalit ovat edullisia. Tämä aktiviteetti sopii 
erityisesti alkukevääseen, maalis-huhtikuulle, 
ja kevään lopulla voidaan yhdessä istuttaa kas-
vatetut taimet parvekkeelle tai puutarhaan.

Luontoaiheisia pelejä

Luontoaiheisia pelejä löytyy netistä useampi-
kin. Tunnista marjoja, sieniä ja kasveja; pelit 
ovat hauska tapa tunnistaa eri lajeja. Pelejä voi 
pelata kännykällä, tabletilla tai tietokoneella.  
 
Jos pelien pelaaminen ei jostain syystä onnistu, 
voi marjoihin ja sieniin tutustua käyttämällä 
tulostettuja kuvia tai valmiita kortteja.Kesä- ja 
syyslotto sekä kevään merkit -kuvalotto sopivat 
myös luontoaiheisen päivän teemaan. 



Muita toimivaksi koettuja 
aktiviteetteja
Leipominen ja ruuanlaitto

Ruoka tuo ihmiset yhteen ja yhdessä syöminen 
hyvän mielen. Käytännössä on todettu, että 
leipominen on mainio aktiviteetti Päivä vapaa-
ehtoisena -toimintaan. Leipominen voi vaatia 
pientä järjestelyä, mutta se on kaiken vaivan 
arvoista. Perinteisen pullan leipomisen rinnalle 
voi tuoda uusia tuttavuuksia maailmalta.

Ideoikaa yhdessä opiskelijoiden ja vanhusten 
kanssa mitä halutaan leipoa. On hyvä huo-
mioida, että ruokaan liittyviä aktiviteetteja ei 
kannata järjestää ramadanin aikaan, jolloin 
monet muslimit paastoavat. Ramadanin ajan-
kohta vaihtelee vuosittain, joten se kannattaa 
tarkistaa. 

Musiikin kuuntelu, laulaminen ja  
soittaminen

Musiikkia voi tuoda toimintaan mukaan mo-
nella tapaa: kuunnellaan osallistujien lempilau-
luja, lauletaan yhdessä tai pidetään vaikkapa 
levyraati. Jos osallistujista löytyy soittotaitoisia, 
voivat he säestää tai esiintyä ryhmälle. Musiik-
kiin liittyy myös vahvasti tanssi ja vanhusten 
kunnosta riippuen voidaan järjestää vaikkapa 
päivätanssit! 

Lukeminen

Ääneen lukeminen sopii mainiosti Päivä vapaa-
ehtoisena -toimintaan, jos vain opiskelijoiden 
kielitaito riittää siihen. Opiskelijat voivat lukea 
samaa kirjaa ääneen vuorotellen vanhusten 
ryhmälle. Tai osallistujat voivat olla pareittain,  
jolloin kukin opiskelija lukee eri kirjaa yhdelle 
tai useammalle vanhukselle. Opiskelijoita on 
hyvä muistuttaa etukäteen siitä, että monella 
vanhalla ihmisellä on huono kuulo, joten luki-
essa täytyy käyttää ääntä riittävästi.  
 
Lukuhetkessä voi lukea esimerkiksi pätkiä  
romaanista, uutisia sanomalehdestä tai runoja.  
Selkokirjoja ja -lehtiä on helppo lukea alkavalla-
kin kielitaidolla. 
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Toimivaksi todettuja 
käytänteitä
Vierailut päivätoimintaryhmässä
 
Päivätoimintaryhmät ovat osoittautuneet hy-
väksi paikaksi toteuttaa vierailuja. Näissä van-
hukset ovat riittävän toimintakykyisiä ja kielel-
linen vuorovaikutus onnistuu myös heikommin 
suomea puhuvan kanssa. Jos sekä vanhuksella 
että opiskelijalla on vaikeuksia ilmaista itseään 
kielellisesti, on vuorovaikutus hankalaa. Siksi 
vierailuja ei ensisijaisesti kannata järjestää  
ryhmiin, joissa osallistujilla on pitkälle edennyt-
tä muistisairautta.

 
Kohtuullisen kokoiset ryhmät
Pienissä ryhmissä toteutetut vierailut ovat 
osoittautuneet parhaiksi. Hyväksi havaittu  
malli on vierailla ensin isommalla ryhmällä  
yhdestä kahteen kertaa, jonka jälkeen muutama 
opiskelija voi jatkaa vierailuja omatoimisesti, 
joko osana opintoja tai vapaa-ajalla. Näin kaikil-
la on mahdollisuus tutustua toimintaan ja 
innokkaimmat voivat halutessaan jatkaa käyn-
tejä. Pienemmän ryhmän on myös helpompi 
sujahtaa yksiköiden arkeen mukaan.

 
Muutaman tunnin vierailu kerrallaan
Hyväksi havaittu kesto vierailuille on pari tuntia  
kerrallaan. Tässä ajassa keritään vaihtaa kuu-
lumiset ja toteuttaa päivän akitiviteetti ilman 
kiirettä.  

Vieraan kielen puhuminen ja kuunteleminen 
vaatii eri tavalla keskittymistä kuin äidinkielellä 
asioiminen. Muutaman tunnin osallistujat jak-
savat olla hyvin mukana eivätkä väsy. 

Säännöllisyyttä toimintaan
Toiminnan säännöllisyys ja yhdessä sovitut  
käytänteet helpottavat organisointia ja osallis-
tujien tutustumista. Vaikka kurssien opiskelijat 
ja opettajat vaihtelevat, se ei ole este toimin-
nan säännöllisyydelle. Tärkeintä on säilyttää 
yhteistyö oppilaitoksen ja vanhustoimijan 
välillä. Vierailuiden säännöllisyydestä voivat 
toimijat sopia keskenään: yhdelle se tarkoittaa 
neljää kertaa vuodessa, toiselle kertaa kuussa 
ja kolmannelle viikoittaista vierailua.

Tehdään yhdessä
Aktiviteeteissa yksinkertaisuus on valttia: mitä  
heikompi kielitaito osallistujilla on, sitä konk-
reettisempaa tekemisen tulisi olla. Vierailuja 
varten ei tarvitse suunnitella mitään erikoista 
ohjelmaa, vaan opiskelijat voivat osallistua 
toimintaan, jota yksikössä jo on. Ulkoilu, pelien 
pelaaminen tai kasvien istuttaminen ovat hyviä 
esimerkkejä sopivista aktiviteeteista. Tärkeintä 
on, että jokainen voi osallistua kielen tasosta ja 
muista rajoitteista huolimatta.  
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Harjoitelkaa opiskelijoiden kanssa  
itsensä esittelemistä 

Etukäteen voi harjoitella kertomaan esimer-
kiksi oman nimen, mistä maasta tulee ja keitä 
omaan perheeseen kuuluu.  
 
Asiat voi kirjoittaa lapulle, piirtää tai käyttää 
kuvia hyödyksi. Tekstin, piirroksen tai valokuvat 
voi ottaa mukaan ensimmäiselle vierailulle ja 
käyttää niitä tukena vuorovaikutuksessa.

Käsittele vapaaehtoistyötä vierailun
jälkeen opiskelijoiden kanssa

Toimintaa varten on tuotettu VALLIn Ikäihmiset 
ja maahanmuuttajat yhdessä -hankkeessa  
selkokieliset esitteet Sinä voit olla vapaaeh-
toinen! ja Vapaaehtoinen vanhuksen kanssa. 
Esitteisiin on kerätty olennaiset perusasiat  
vapaaehtoistoiminnasta. Esitteet löytyvät  
VALLIn nettisivuilta, www.valli.fi/julkaisut/.

Käykää vierailun jälkeen läpi sen 
herättämiä ajatuksia

Monelle opiskelijalle Päivä vapaaehtoise-
na -vierailu voi olla ensimmäinen kokemus 
vanhusten palveluyksiköstä. Monissa maissa 
isovanhemmat ja vanhukset asuvat yhdessä 
lastensa perheen kanssa, eikä mahdollisuutta 

Ohjeita oppilaitokselle
 

asua palvelutalossa tai hoivakodissa edes ole.  
Siksi asia voi herättää kysymyksiä ja hämmen-
nystä. Asiaa on hyvä käsitellä keskustellen, 
kielen tasoon sopivalla tavalla. 
 
Kerro muistisairaudesta

Myös muistisairauksista on hyvä puhua etukä-
teen, koska niihin törmää väistämättä vierailui-
den aikana. Aihetta on hyvä käsitellä keskustel-
len ja tärkeimmät seikat huomioiden. 
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Sopikaa yksikössä, kuka toimii vierailun 
yhteyshenkilönä

Yhteyshenkilö sopii opettajan kanssa vierailun 
ajankohdasta ja käytänteistä. Parasta on, jos 
yhteyshenkilö voi osallistua myös vierailuun. 
Tämä ei ole aina mahdollista. Silloin on tär-
keää, että vierailuun osallistuva henkilö saa 
tietää kaikki etukäteen sovitut käytännön asiat. 

Miettikää, millaiseen toimintaan  
opiskelijat voivat teillä osallistua

Tuokaa aktiivisesti esiin, millainen tekeminen 
vierailun aikana on mahdollista. Kaikkea ei ole 
mahdollista toteuttaa. Siksi yhteisestä tekemi-
sestä kannattaa keskustella yhteistyökumppa-
nin kanssa etukäteen.

Kerro vanhuksille vierailusta
ja sen tarkoituksesta etukäteen

Vanhuksille on hyvä kertoa, että opiskelijat 
vasta harjoittelevat suomen kieltä. Vanhusten 
tärkein rooli on olla vain oma itsensä. Utelias 
saa olla ja kysymyksiä voi esittää. Tärkeintä vie-
railijoille on kuitenkin ystävällinen vastaanotto. 

Ohjeita vanhusten   palveluyksikölle
Rohkaise omalla toiminnallasi 

Vierailu on jännittävä tilanne kaikille osapuo-
lille, myös henkilökunnalle. Vierailun alku voi 
olla jähmeä, mutta kun päästään tekemään 
asioita, tunnelma rentoutuu. Parhaiten osal-
listujia rohkaistaan avaamalla keskustelua ja 
osoittamalla kiinnostusta vierailijoita kohtaan. 

Tue vuorovaikutusta yhdessä  
opettajan kanssa 

Opettaja tuntee oppilaat parhaiten ja pystyy  
tukemaan heitä vuorovaikutuksessa. Yksikön  
henkilökunta tuntee vanhukset parhaiten ja 
pystyy tukemaan heitä tilanteessa. Siksi on 
tärkeää, että vanhuksille tuttu henkilö on  
tilanteessa mukana koko vierailun ajan.

Keskustele vierailusta vanhusten  
kanssa jälkikäteen
  
Vanhusten kanssa on hyvä keskustella vierailun 
herättämistä ajatuksista. Heiltä voi kysellä mm. 
oliko kokemus mukava ja mitä uutta opittiin. 
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Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on 
yleiskieltä helpompaa ymmärtää. Selkokielessä 
kirjoitettua tekstiä ja puhetta muokataan  
viestin vastaanottajan tarpeiden mukaisesti. 
Kielen muoto on tehty nimenomaan ajatellen 
sitä tarvitsevia – jotta heillä olisi mahdollisuus 
nauttia kirjallisuudesta, saada tietoa yhteis-
kunnasta ja sitä kautta osallistua yhteiskuntaan 
täysivaltaisina jäseninä.

Ole läsnä   
Vaikka et muistaisi ohjeistuksista muuta, muista 
tämä! Vuorovaikutus rakentuu sille, että on herkkä-
nä puhekumppanin viesteille. Herkkyys tarkoittaa 
tilanteen seuraamista: toisen kuuntelemista, kes-
kusteluun rohkaisemista ja puheen mukauttamista 
toisen tarpeiden mukaan.
 
Käy keskustelua yhdessä
 
Anna toiselle mahdollisuus osallistua keskusteluun 
sillä kielitaidolla, joka hänellä on. Rohkaise toista 
esittämällä kysymyksiä ja anna aikaa vastata niihin. 
Halu ymmärtää ja kuulla toista merkitsee eniten. 

Onnistunut keskustelu on käyty
keskustelu 
Keskustelussa virheiden tekeminen on sallittua!  
Kun keskusteluun osallistuu kaksi henkilöä, joiden 
kielelliset taidot ovat eri tasoilla, ymmärtämisvai-
keuksia tulee väistämättä.

Selkokieli vuorovaikutuksessa

Selkokieli ei ole oma kielensä, vaan se on  
yhdistelmä erilaisia tapoja selkeyttää tekstiä  
ja puhetta. Tavat selkeyttää viestiä ovat sellaisia, 
joita käytämme huomaamattamme päivittäin. 
Selkokielisessä niitä vain käytetään tietoisem-
min. Selkokielen keinoja ovat mm. vaikeiden 
sanojen selittäminen, eleiden, kuvien ja esinei-
den hyödyntäminen vuorovaikutuksessa sekä 
vaikeiden kielen rakenteiden välttäminen. Lisää 
tietoa aiheesta saat Selkokeskuksesta. 

Käsittele rohkeasti  
väärinymmärryksiä
Ymmärtämisvaikeudet ovat luonnollinen osa keskus-
telua, eikä niitä tarvitse pelätä. Väärinymmärrykset 
kannattaa ottaa puheeksi siitäkin huolimatta, että 
se voi tuntua haastavalta. Jos keskustelun osapuolet 
puhuvat kahdesta eri asiasta tai toinen osapuoli on 
ymmärtänyt viestin täysin väärin, on syytä nostaa 
kissa pöydälle. Jokaiseen kielioppivirheeseen ei 
kuitenkaan tarvitse tarttua. 

Ole armollinen itsellesi ja toiselle
Keskustelussa kaikki tapahtuu hyvin nopeasti, eikä 
omaa puhettaan voi aina muotoilla niin hienosti 
ja selkeästi kuin toivoisi. Siksi on hyvä olla itsel-
leen armollinen. Jos sinulla on keskustelun jälkeen 
tunne, että sitä rakennettiin yhdessä – takeltelusta 
ja ymmärrysvaikeuksista huolimatta – on keskustelu 
onnistunut.
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Hymiökortit 
 
Kortit, joita voi hyödyntää keskustelun palautteen 
keräämisessä ja keskustelun avauksessa.

Toimintaa varten tuotetut 
materiaalit

Materiaalit löytyvät sähköisinä Vallin nettisivuilta www.valli.fi julkaisut-kohdasta. 

Sinä voit olla vapaaehtoinen! - esite
 
Esite kertoo vapaaehtoistyöstä helpolla selkokielellä ja  
kuvilla tuettuna.

Vapaaehtoinen vanhuksen kanssa -esite
 
Helpolla selkokielellä kirjoitettu esite innostaa
maahanmuuttajia kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa.

Vapaaehtoinen voi tehdä monia asioita  
-liite Sinä voit olla  vapaaehtoinen! - esitteeseen
 
Kuvia siitä, mitä vapaaehtoisena voi tehdä.

Muistisairaus ja kehitysvamma selkokielellä
 
Lyhyt selkokielinen esite muistisairaan ja  
kehitysvammaisen ihmisen kohtaamisesta.
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Päivä vapaaehtoisena -toiminta  
on vanhusten ja maahan muuttaneiden  

kohtaamiseen kehitetty malli. Se on luotu  
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n  

ja Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen  
yhteisessä kolmivuotisessa  

Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä -hankkeessa.  
 

Tähän oppaaseen on koottu ohjeita 
Päivä vapaaehtoisena -tapahtuman järjestämisestä.  
Sisältö pohjautuu Päivä vapaaehtoisena -vierailuja  

ohjanneen Taija Eskelisen opinnäytetyöhön.  
Kuvat VALLI ry:n arkisto.   
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