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1. KANSAINVÄLISET PALVELUT
• Kajaanin kaupungin kansainvälisten palveluiden tehtävänä on turvata Kajaaniin muuttavien
vastaanotto-, kotouttamis- ja asettautumispalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnin perusta ja luoda
edellytyksiä heidän turvalliseen ja sujuvaan arkeen sekä kotoutumiseen
• Toiminnassa keskitytään asiakaslähtöiseen (esi)kotouttavaan toimintaan ja asiakkaiden
asumisviihtyvyyden lisäämiseen sekä turvalliseen asumiseen, arjen tukemiseen ja asiakasta
osallistavaan palveluun

• Palvelun tavoitteena on lisätä asiakkaan tietoa toimintamahdollisuuksista ja palveluista, ohjata
asiakasta tarvittavien palvelujen piiriin, auttaa asiakasta muodostamaan palveluista
tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä tukea
asiakkaan omien voimavarojen käyttöön ottamista ja valinnan mahdollisuuksia
• Palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden maahanmuuttajatoimijoiden, yhteistyö- verkoston ja
Kainuun SOTE-kuntayhtymän kanssa
14.6.2021

2

1.1 KOHDERYHMÄ
• 2-5-vuotiaille turvapaikanhakijalapsille
• Asiakkaina olevien turvapaikanhakijoiden toimintaa ohjaa Maahanmuuttovirasto (Migri)
• Toiminta perustuu Kajaanin kaupungin ja Migrin väliseen toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen
• Toiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Migri
• Toimintaa säätelee laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 746/2011
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1.2 TOIMINTA-AIKA JA KERHOMAKSU
• Toimintaa järjestetään 11.1.2021 alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11.00 Holarin
nuorisotiloissa, Rinnekatu 2b

• Toiminta on täysin maksutonta turvapaikanhakijalapsille
• Kesätauko 3.6- 22.8.2021 välisen ajan
• Syyskausi käynnistyy 23.8.2021
• Kevätkauden päätösjuhla järjestetään vanhemmille 2.6.2021
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1.3 HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT
Kansainväliset palvelut
Minna Leinonen
perheohjaaja

p. 044 7100 049
minna.ma.leinonen@kajaani.fi
Miia Turpeinen
sosiaaliohjaaja
p. 044 7101 429
miia.turpeinen@kajaani.fi
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2. KERHOTOIMINNAN
J Ä R J E S TÄ M I S EN
L Ä H T Ö K O H D AT

2.1 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
• Ihmisoikeudet
• Asiakaslähtöisyys
• Luottamus
• Tasa-arvo ja
suvaitsevaisuus

• Elämänhallinta ja erilaisuuden hyväksyminen,
jotka sisältävät vahvan itsetunnon, hyvän käytöksen,
terveet elämäntavat, luovuuden, aktiivisen
kansalaisuuden, osallisuuden, suvaitsevaisuuden,
yhteistyökykyisyyden, kestävän kehityksen sekä
kansainvälisen vastuun.
• Eettisen kehityksen tukeminen
- Ohjaajina toimimme roolimalleina lapsille tiedostaen
oman toiminnan vaikutukset lasten toimintaan
- Ohjaajina osallistumme aktiivisesti toimintaan lasten
kanssa esimerkiksi pienryhmätoiminnoissa ja
vuorovaikutustilanteissa

- Lähtökohtana toiminnassamme on aito läsnäoleva
kohtaaminen, joka vahvistaa luottamusta
- Vahvistamme lasten osallisuutta mm. luomalla yhdessä
kerhon pelisäännöt
- Luomme kerhossa turvallisen ja jokaista arvostavan
ympäristön.
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2.2 TOIMINNAN TAVOITTEET
• Tarjoamme monipuolista toimintaa, joka sisältää paljon leikkiä sisätiloissa ja ulkona
• Järjestämme toimintahetkiä, joiden aikana harjoitellaan sosiaalisia –ja vuorovaikutustaitoja. Jokaista
tuetaan ja kannustetaan osallistumaan taitojensa mukaan
• Osallistumme ohjaajina aktiivisesti toimimaan esimerkkinä, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen
ja ennaltaehkäisyn mahdollisten ristiriitatilanteiden syntymisestä
• Tarjoamme turvallisen kasvuympäristön kaksi kertaa viikossa aamupäivisin, autamme luomaan
perustan hyville vapaa-ajanvieton tavoille ja tuemme perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa
• Tarjoamme virikkeellistä ja motivoivaa kerhotoimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsen
itsetuntoa, edistää osallisuutta ja muiden huomioonottamista
• Toiminnassamme toteutuvat kohteliaat ja hyvät käytöstavat, yhteistyökykytaidot,
vastuullisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
• Tavoitteenamme on, että lapset oppivat ottamalla toiset huomioon, osoittamaan myötätuntoa ja
olemaan kärsivällisiä, vahvistamaan käsitystä itsestä, kunnioittamaan luontoa, ympäristöä ja muita
ihmisiä
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2.3 LASTEN TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN
Tuemme lasten psyykkistä toimintakykyä
– kannustamalla omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen → valmiudet kouluun
– innostamalla lapsia kädentaitoihin ja luomalla mahdollisuuksia oman luovuuden löytämiseen

– tarjoamalla myönteisiä onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä

Tuemme lasten fyysistä toimintakykyä tarjoamalla
– monipuolista toimintaa
– ohjausta vanhemmille omaehtoiseen liikkumiseen ja arkiliikuntaan
– terveellisen ja monipuolisen välipalan

Vahvistamme lasten sosiaalista toimintakykyä
– viettämällä kalenterivuoden merkkipäiviä
– harjoittelemalla suomenkielellisiä ilmaisutaitoja mm. laulaen ja leikkien

– edistämällä tunne- ja vuorovaikutustaitoja
– luomalla kerhoon hyvä ryhmähenki
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3. SISÄLTÖ JA SUUNNITTELU

OHJATTU
TOIMINTA
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ASKARTELU

ULKOILU
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Tunneharjoitukset
(tunteiden
sanoittaminen ja
tunnistaminen)

Ohjattu aloitus- ja
lopetustuokio
Syödään
terveellinen ja
monipuolinen
välipala
Piirretään, muovaillaan,
väritetään, askarrellaan,
maalataan

14.6.2021

Tukiviittomat
ja papunetkuvat käytössä
Vahvistetaan lasten
suomenkielen
oppimista

LEIKITÄÄN YHDESSÄ

Ulkoillaan leikkien ja
liikkuen koulun pihalla

Tehdään retkiä
lähiympäristöön
Mediakasvatus
(digitaitojen
vahvistaminen)

Tehdään palapelejä, pelataan
pelejä

Lauletaan, leikitään
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4. KERHOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
YHTEISTYÖ KODIN
KANSSA
• Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus
• Yhteydenpito kasvotusten tai puhelimitse
• Järjestetään tapaamisia vanhemman /
vanhempien kanssa tarpeen vaatiessa
(yksilö-ja ryhmäohjaus)
• Lapsen esitietolomake

YHTEISTYÖ MUIDEN
TAHOJEN KANSSA
• Ohjaajat saavat muilta toimijoilta
toimintaohjeita ja vinkkejä
• Kansainvälisten palveluiden
verkosto
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4.1 HYVINVOINNIN JA
TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN
• Noudatamme Kansainväliset palvelut yksikön turvallisuusohjeistoa sekä kerhotilan pelastussuunnitelmaa
• Noudatamme kerhon omaa kriisisuunnitelmaa, joka sisältää yhteystiedot ja yleisimmät ensiapuohjeet tapaturma-, onnettomuus-,
tulipalo-, karkaamis-, katoamis- sekä muissa mahdollisissa kriisitilanteissa toimimme näissä olevien ohjeiden mukaisesti
• Ohjaajillamme on perusensiaputaidot.Toisella ohjaajista on terveydenhuollon ammattipätevyys
• Tärkeät puhelinnumerot on tallennettu aina mukana kulkevaan kännykkään
• Täytämme aina retkille turvallisuussuunnitelman. Retkillämme on aina mukana puhelimen ja lapsilistan lisäksi ensiapulaukku

• Keskustelemme ensisijaisesti lapsen huoltajien kanssa lapsen turvallisuudesta tai muusta mahdollisesta heränneestä
huolesta Tarvittaessa olemme yhteydessä sosiaalityöntekijään ja sovimme mahdollisesta yhteydenotosta lastensuojeluun
• Täytämme yhdessä vanhempien kanssa esitietolomakkeen jokaisesta kerhon aloittavasta lapsesta
• Mahdollisten tapaturmien ja vahinkojen sattuessa otetaan yhteys puhelimitse lapsen vanhempaan ja ohjataan/saatetaan heidät su oraan
päivystyspoliklinikalle tai Kansainvälisten palveluiden terveydenhoidon vastaanotolle
• Ulkoillessamme kerholaisilla on käytössä aina heijastinliivit
• Ohjaajillamme on Elintarvikeviraston myöntämät hygieniapassit.
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4.2 KIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISY
• Kiusaamisen ennaltaehkäisy
–Laadimme yhdessä lasten kanssa kerhotoimintaa ohjaavat säännöt yhteisen viihtymisen sekä fyysisen ja henkisen
turvallisuudentunteen pohjalle
–Noudatamme yhdessä laadittuja sääntöjä, joka luo ja lisää lapsille turvallisuutta sekä ohjaa lapsen käytöstä
myönteisesti
–Tärkeitä ovat mm. kaikkien ottaminen mukaan leikkiin sekä kohtelias ja kunnioittava käytös ja puhetyyli
–Osallistumme ohjaajina aktiivisesti toimintaan mukaan, jonka tavoitteena on varhaisen puuttumisen mallin
toteutuminen
• Lasten välisiin riitoihin ja konflikteihin puututaan heti ja ne käsitellään perinpohjaisesti
–Puutumme mahdollisiin kiusaamistapauksiin heti ja ollaan aina aktiivisesti yhteydessä lapsen vanhempiin
–Mahdollisten kiusaamistapausten loppumisen varmistamiseksi tehdään johdonmukaista seurantaa
–Ohjaajillamme on apuna ja työkaluna kiusaamisen ennaltaehkäisyyn VIITOTTU rakkaus –sivusto, MLL kiusaamisen
ennaltaehkäisy ja kuvalliset hyvän kaverin –säännöt
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4.3 ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA
• Toimiva yhteistyö Kansainväliset palvelut-yksikön muun henkilöstön kanssa
• Kerhopäivän ohjelma rakennetaan aina seinälle papunet-kuvia hyödyntäen. Jokaisen
toiminnan jälkeen ks. kuva poistetaan. Kun-sitten-ajatustavan hyödyntäminen
• Toiminnassa hyödynnämme mm. seuraavia työvälineitä
– MouseTimer-sovellus
– Tunnemittari
– Liikennevalot
– Kuvat, tukiviittomat

• Suomen kielen oppiminen,OPH:n kielipedan hyödyntäminen ( kielitason seuraamiseksi)
• Lapset puheeksi -keskustelumenetelmä
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5. ARVIOINTI

• Käymme toimintasuunnitelman yhdessä läpi ennen kauden alkua
• Pyrimme avoimeen vuorovaikutukseen lasten ja vanhempien kanssa

• Pyrimme kauden aikana jatkuvasti kehittämään toimintaamme yksilöiden ja ryhmän kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon mm. lasten ja vanhempien kanssa käytyjen
keskustelujen pohjalta saamiamme toiveita ja palautteita
• Toteutamme huoltajille toiminnan arviointi- ja palautekyselyn kauden päätyttyä. Keräämämme
palautteen ja omien huomioittemme perusteella kirjaamme onnistumiset ja kehittämiskohteet
ylös, sekä mietimme niiden pohjalta jatkotoimia.
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KIITOS!
MINNA LEINONEN

JA MIIA TURPEINEN

KAJAANIN KAUPUNKI / KANSAINVÄLISET
PALVELUT

Lapsi, joka saa hellyyttä, oppii
rakastamaan.
Lapsi, jota rohkaistaan, oppii
luottamaan itseensä.
Lapsi, jota kiitetään, oppii olemaan
kiitollinen.
Lapsi, joka näkee annettavan
omasta muille,
oppii olemaan huomaavainen.
Lapsi, joka saa tietoa, oppii
tuntemaan viisauden.
Lapsi, joka elää onnellisena, löytää
rakkauden.
– Ronald Russell –

