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TULE MUKAAN
YSTÄVÄPERHETOIMINTAAN!

YSTÄVÄPERHETOIMINTA
Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelee sekä ulkomaalaisia
tutkinto-opiskelijoita että vaihto-opiskelijoita monesta eri maasta.
Koulun käytävillä ja opiskelija-asunnoissa kuva Suomesta saattaa
jäädä aika pintapuoliseksi, ja moni opiskelija kaipaakin enemmän
tietoa Suomesta ja suomalaisuudesta. Ystäväperhetoiminta
tarjoaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua
lähemmin suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin, sekä tarjoaa
helpotusta mahdolliseen koti-ikävään. Osa opiskelijoista haluaa
oppia suomen kieltä, ja samalla myös ystäväperheet pääsevät
harjoittamaan vierasta kieltä. Ystäväperhetoiminnan kautta
syntyy myös ystävyyssuhteita, jotka eivät pääty siihen kun
opiskelija palaa kotimaahansa.
Mikä olisikaan parempi tapa tutustua suomalaiseen arkielämään
kuin suomalainen ystäväperhe! Vapaamuotoisuus ja
vastavuoroisuus ovat ystäväperhetoiminnan kaksi peruspilaria.
Tarkoituksena ei ole järjestää ohjattua toimintaa, vaan opiskelijan ja perheen omat mielenkiinnon kohteet
ja ajalliset resurssit määrittävät tapauskohtaisesti ystäväperhetoiminnan laajuuden ja keston.
Suomalaisena ystävänä toimiminen ei edellytä muuta kuin avointa mieltä ja kiinnostusta muita kulttuureita
kohtaan. Suomalaiset perheet saavat toiminnasta uusia kokemuksia, kielikylvyn ja tietenkin uusia ystäviä eri
puolilta maailmaa. Ystäväperheiksi sopivat perheet tai henkilöt, jotka ovat valmiita ottamaan ulkomaalaisen
opiskelijan silloin tällöin mukaan tavallisiin arkipäivän askareisiin ja pitämään yhteyttä vaihto-opiskelijaansa
omien voimavarojen sekä kiinnostuksen mukaan.
MIKSI YSTÄVÄPERHEEKSI?
Miksi suomalaiset perheet yleensä hakeutuvat ystäväperhetoimintaan? Syitä on varmaan yhtä monta kuin
on perheitä. Yleensä motiivina on kielitaidon ylläpitäminen ja aito kiinnostus muihin kulttuureihin.
“Kielitaidon harjoittelu molemmin puolin.”
”Hyvä tapa palauttaa muistiin ja kartuttaa kielitaitoa sekä saada omakohtaista kokemusta eri
kulttuureista.”
“Tutustuu eri maiden elämäntapoihin.”
Monella perheellä on itsellään positiivisia kokemuksia siitä, kuinka heitä on autettu ulkomailla ja he
haluavat auttaa nyt vuorostaan toisia.
”Tukena oleminen tarvittaessa opiskelijalle ”
”Halusimme antaa tukea ja lievittää koti-ikävää kaukaa tulleelle opiskelijalle.”
Ystäväperhetoiminnasta hyötyvät myös perheen lapset ja se tuo arkeen mukavaa vaihtelua. Toiminnan
tuloksena voi parhaassa tapauksessa olla elinikäinen tuttavuus.
“Vapaaehtoisuus, saimme kivan kaverin ja tilaisuuden parantaa englanninkielen taitoa.”
Myös ystäväopiskelijoiden vanhemmista on tullut hyviä ystäviämme, joihin pidämme edelleenkin
yhteyttä. Avartaa huomattavasti omaa näkemystä, esim. omien lasten kasvatukseen.”
“Yhdessäolo, vaihtelu.”
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“Tutustuminen vieraiden kulttuurien edustajiin, parhaassa tapauksessa pysyvämpienkin kontaktien
luominen.”

“Ystävystyimme opiskelijan kanssa niin, että viikonlopputapaamisia odotti pitkin viikkoa. Yhteiset
tapaamiset sujuivat hienosti, niitä oli ilmeisesti molempien osapuolten mukaan sopivasti.
Yhteydenpito jatkuu Unkariin edelleen, opiskelija on käynyt jo viikon keväällä Suomessa, vieraillut
silloin luonamme ja me menemme lomamatkalle Unkariin heinäkuussa.”

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ
Millaisia yhteisiä asioita sitten ystäväperheet voivat tehdä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa? Paljon
riippuu siitä, millaisia ihmisiä te olette. Ulkomaalaiset opiskelijat toivovat yleensä saavansa yhteisten
hetkien avulla kuvaa siitä, millaista on normaali suomalainen elämä. Eli tarkoitus ei ole viihdyttää
opiskelijoita tavoilla, jotka eivät kuulu ystäväperheiden arkirutiineihin.
Ystäväperheet ovat oivaltaneet tämän yleensä hyvin ja palautteista näkyykin, että yhteisen tekemisen
muotoja on yhtä monta kuin perheitä. Jokapäiväiset askareet, ruuanlaitto, lasten kanssa pelailu ja elokuvien
katselu, nousevat esiin myös ystäväperheiden palautteista.
“Normaalia suomalaista arkea. Ruoanlaittoa, pilkkimistä, hiihtämistä, patikointia yms.”
“Ruokailimme yhdessä viikoittain. Kävimme myös yhdessä kelkkamessuilla.”
“Kävimme luistelemassa, vietimme lauantaita ruokailemalla yhdessä ja saunomalla, opiskelija oli
mukana mökkireissulla, missä hiihdimme ja pilkimme. Hän oli mukana myös Oulun reissulla, jossa
olimme Karting-kisoissa, kävimme Tietomaassa ja Oulun torilla. Kyläilimme ystävien ja sukulaisten
luona, opiskelija sai käydä tutustumassa Oulun yöelämään nuorison
mukana.”
“Leivoimme, kävimme hiihtämässä, sauvakävelyllä,
moottorikelkkailemassa, teatterissa, kyläilemässä, eläinnäyttelyssä.”
“Normaalia arkielämää, ruuanlaittoa, television katselua jne.”
“Vietimme iltoja kotona. Kävimme päiväretkillä ja kävelyillä.”
Monet perheet, jotka pitävät ulkoilusta ja mökkeilystä kokevat luonnollisena,
että ystäväopiskelija kutsutaan mukaan illaksi tai viikonlopuksi mökille. Viikonloppuaktiviteetit ovat
käytännöllisiä varsinkin niille perheille, jotka asuvat kauempana.
“Kävimme mökillämme Enontekiöllä ja vierailimme Norjassa, leivoimme pullaa ja pizzaa, vietimme
joulua yhdessä.”
“Retkeilimme lähellä ja kaukanakin, pienet vaellukset, pilkkiretket, hiihtoretket. Vietimme tavallisia
koti-iltoja ruokaillen ja keskustellen ja tv:tä katsellen. Vierailimme yhdessä omien sukulaistemme
luona…”
“Ulkoilimme tunturissa ja erämaakämpillä, kotivierailuja ja – askareita, osallistuminen
pikkujouluihin ja aterioihin.”
“Retkiä muun muassa Kemin Lumilinnaan, Ouluun, napapiirille jne. Kahvittelua, ruokailua ja muuta
vapaamuotoista ajanviettoa.”
YHTEYDENOTOT – Miten ja kuinka usein?
Suurimmalla osalla kansainvälistä opiskelijoista on suomalainen kännykkäliittymä. He ovat myös aktiivisia
Internetin käyttäjiä, joten yhteydenotot hoituvat helposti puhelimella, tekstiviesteillä, sähköpostitse tai
vaikka Facebookissa.
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Parhaiten yhteinen aika löytyy kun seuraavan yhteisen tapaamisen sopii edellisen kerran aikana. Yhdessä
almanakkojen ja kalentereiden tarkastelu ja aikojen yhteensovittaminen on aina helpompaa, ja näin välttyy
myös usealta väärinkäsitykseltä, joita helposti tulee lyhyitä tekstiviestiä kirjoiteltaessa tai puhelimessa
puhuttaessa.
MITÄ YSTÄVÄPERHE EI OLE?
Ystäväperhetoiminnan määritelmä saattaa olla epäselvä, ja siksi onkin paikallaan oikoa muutamia
väärinkäsityksiä. Ystäväperhe ei ole matkatoimisto, pankki, ohjelmatoimisto, taksi tai majatalo.
Ystäväopiskelijat eivät esimerkiksi asu perheiden luona, vaan omissa asunnoissaan, eikä ystäväperheellä ole
velvollisuutta majoittaa ystäväopiskelijaa kotiinsa.
Tapauksissa joissa ulkomaalaiset opiskelijat pyytävät lainaksi rahaa, täytyy kieltäytyä, sillä ystäväperhe ei
missään nimessä ole pankki. Ystäväperhe ei myöskään ole ohjelmatoimisto, jonka täytyisi keksimällä keksiä
ystäväopiskelijalle ajanvietettä, vaan perheet toimivat omien voimavarojensa puitteissa.
On kuitenkin hyvä huomata, että edellä mainitut ongelmat ovat erittäin harvinaisia ääritapauksia, jotka
kuitenkin kannattaa tiedostaa.
HYVÄ TIETÄÄ – Mahdollisia hankaluuksia tai vastoinkäymisiä
Niin kuin tavallisessa elämässä, ei ystäväperhetoiminnassakaan kaikki mene välttämättä suunnitelmien
mukaan. Voi olla, että elämäntilanteet muuttuvat jommallakummalla osapuolella niin, ettei ajallisesti ole
mahdollisuuksia tavata. Tällöin on reilua ilmoittaa suoraan kansainväliselle opiskelijalle oman
elämäntilanteen muuttumisesta. Toivomme, että tiedotatte asiasta myös KAMKin kv-toimistoon, jotta
voimme mahdollisuuksien mukaan etsiä uuden ystäväperheen kansainväliselle opiskelijalle.
Uuden lukukauden alussa opiskelijoilla on enemmän vapaa-aikaa, mutta opintojen edetessä tentit ja
tehtävät työllistävät ja vapaa-aika myös opiskelijoilla saattaa olla rajallista. On hyvä sopia yhdessä, mikä on
sopiva tapaamistahti tai lyödä tapaamisen ajankohtia lukkoon pidemmällä tähtäimellä.
Uusi, molemmille vieras kieli saattaa myös tuoda mukanaan omia vastoinkäymisiä. Uudestaan kysyminen ja
asioiden toisto ovat välineitä tähän pulmaan. Rohkeutta osoittaa se, että ilmoittaa vaihto-opiskelijalle, että
nyt en ymmärtänyt ihan kaikkea, voitko toistaa. Hyvä on myös varmistaa opiskelijalta, että onhan hän
varmasti ymmärtänyt viestin.
”Kommunikointi vieraalla kielellä sujui pääosin hyvin. Välillä haimme apua sanakirjasta ja välillä
kommunikoimme käsilläkin”.
“Virhetulkintoja kielen vuoksi, opiskelija tulkitsi että emme halua tavata kiireisen elämämme
vuoksi.”
Ystäväperhetoiminta perustuu vastavuoroisuuteen ja omaan aktiivisuuteen. KAMK auttaa ystävien
löytämisessä ja yhteystietojen välittämisessä. Järjestämme yleensä myös ystäväperhetapaamisia, jossa
ystäväperheet ja uudet kansainväliset opiskelijat tapaavat ensi kertaa toisensa. Lukuvuoden lopussa
keräämme palautetta perheiltä ja uuden ilmoittautumislomakkeen uuden lukukauden/lukuvuoden
ystäväperhetoimintaan.
Lisätietoja, palautteet ja toiveet ystäväperhetoimintaan:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kirsi Sievers
Puh. +358 (0)8 6189 9616
kirsi.sievers@kamk.fi
http://kamk.fi/fi/Opiskelijalle/Kansainvalisyys/Ystavaperhetoiminta
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