
MONIKULTTUURISET PERHEET MUKAAN MLL:N TOIMINTAAN 

Kuinka tavoitamme maahanmuuttajataustaiset perheet ja 

kuinka saamme heidät kiinnostumaan MLL:n toiminnasta? 

Kohtaammeko tai tunnemmeko maahanmuuttajaperheitä? 

 Vieraile ahkerasti paikoissa, joissa maahanmuuttajat käyvät ja toimivat (kielikoulutus 

kansalaisopistoilla ja aikuiskoulutuskeskuksilla, monikulttuuriset järjestöt, etniset kaupat, 

maahanmuuttajaneuvosto, …) Kerro omasta toiminnastasi ja kutsu ihmisiä mukaan. 

 Järjestä erillinen tapahtuma tai illanvietto MLL:n tiloissa, minkä kautta on helppo tulla 

tutustumaan toimintaan, ihmisiin ja tilaan. 

 Voit myös ehdottaa yhteistä tapahtumaa maahanmuuttajajärjestön kanssa. 

 Käytä aktiivisesti hyväksesi kaikkia kontakteja, joita yhdistyksenne toimijoilla on 

maahanmuuttajaperheisiin. Yksikin kontakti voi aina viedä viestiä eteenpäin. 

 Näy aktiivisesti paikkakunnan/asuinalueen tapahtumissa ja tiloissa, joissa käy erilaisia perheitä 

(markkinat, kirjasto, päiväkodit, …) 

 

 

Voisiko meillä olla ’Ystäväksi maahanmuuttajaäidille’-toimintaa? 

 Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien 

kotoutumista ja kielenoppimista. Ystäväksi äidille -toiminnassa etsitään suomea puhuvia naisia 

ystäviksi maahanmuuttajaäideille. 

 Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toiminta on osoittautunut todella suosituksi ja toimivaksi 

toiminnan muodoksi. Se toimii erinomaisena väylänä myös muihin MLL:n toimintoihin. 

Materiaalit ja lisätietoa: 
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MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry 
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MONIKULTTUURISET PERHEET MUKAAN MLL:N TOIMINTAAN 

Kuinka tavoitamme maahanmuuttajataustaiset perheet ja 

kuinka saamme heidät kiinnostumaan MLL:n toiminnasta? 

Minkä kielisiä esitteitä meillä on? 

 Nyt on mahdollisuus saada käyttöön MLL:n toimintaa kuvaava yleisesite 19 eri 

kielellä. Esite kertoo yleisesti mikä MLL on ja minkälaisia toimintoja se tarjoaa 

lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Lisäksi esitteessä kerrotaan 

vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.  

 Lisäksi samoilla 19 eri kielellä voidaan tehdä erillisiä toimintoja kuvaavia tekstejä 

tai mainoksia, esimerkiksi mainos perhekahvilatoiminnasta. 

 

Minkä kieliset internetsivut meillä on? 

 Internetsivuille on hyvä lisätä 

ainakin lyhyet tekstit 

englanniksi. Lisäksi voit laittaa 

erikieliset esitteet sivuillesi 

dokumentteina.   

 

Minkälaisia kuvia käytämme viesteissämme? 

 Kuvat kertovat paljon. Huomioi esitteissä ja mainoksissa käyttämäsi kuvat, 

kertovatko ne toiminnan olevan avointa kaikille perheille? 
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Kuinka tavoitamme maahanmuuttajataustaiset perheet ja 

kuinka saamme heidät kiinnostumaan MLL:n toiminnasta? 

Ketä kuuluu Facebook-ryhmäämme? 

 Mainosta aktiivisesti Facebook-ryhmää uusille kävijöille, jotta he osaavat 

osallistua siihen. 

 Voit mainostaa Facebook-ryhmääsi paikallisten monikulttuuristen yhteisöjen 

Facebook-sivuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minkälaista suomen kieltä käytämme viesteissämme?  

 Tutustu selkokielen kirjoittamisohjeisiin (löytyvät myös hankkeen www-sivuilta) 

ja pyri käyttämään sitä viestinnässä. 
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Kuinka kohtaamme maahanmuuttajataustaiset perheet ja 

saamme heidät viihtymään? 

Kuinka otamme vastaan uudet kävijät? 

 Ota uusi tulija aktiivisesti vastaan, kerro toiminnasta ja tutustuta paikkoihin ja 

muihin ihmisiin, kulje vierellä (älä jätä yksin). 

Kuinka kerromme toiminnastamme ilman yhteistä kieltä? 

 Käytä hyväksesi papunetin kuvakortteja, jos yhteistä kieltä ei ole. Kuvakortit 

löydät hankkeen www-sivuilta ’Linkkivinkit’. 

 Samoin voit käyttää hyväksesi erikielisiä toiminnan kuvauksia (erikieliset 

esitteet).  

Kuinka saamme perheen viihtymään, joka ei pysty osallistumaan suomenkieliseen 

keskusteluun? 

 Ottakaa ohjelmaan mahdollisimman paljon toiminnallista tekemistä: 

 Yhteinen ruuanlaitto tai leipominen 

 Askartelu ja maalaus, varsinkin taustamusiikkia käyttäen 

 Laulaminen (hyvä tapa opiskella suomen kieltä) 

 Yksinkertaiset leikit (hyvä tapa opiskella suomen kieltä) 

Kuinka voimme muuten auttaa maahanmuuttajataustaista perhettä? 

 Paikkakunnan esittely retkeilemällä (kirjasto, puistot, urheilumahdollisuudet jne). 

 Erilaisten viranomaisten kanssa asioimisessa auttaminen (esim. Kelan lomakkeen 

täyttäminen, Vilman käyttö) 
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