
Kulttuurienvälisen 
toiminnan edelläkävijä 
ja kahden kulttuurin 
perheiden asiantuntija

Familia on uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton yhdistys, joka tuo yhteen Suo-
messa asuvia ihmisiä, riippumatta heidän synty-
mämaastaan, kielestään tai kulttuuritaustastaan. 

Toiminnan tarkoituksena on tukea eri syistä Suo-
meen muuttaneiden ja Suomessa syntyneiden 
ihmisten kaksisuuntaista kotoutumista.

Familian tunnuslause ”YhdeSSä 
maailmaSSa” muistuttaa, että elämme kaikki 
yhdessä ja samassa maailmassa, huolimatta 
lukuisista eri taustoistamme ja lähtökohdistam-
me. Yhdessä olemalla, yhdessä tekemällä ja 
yhdessä asioihin vaikuttamalla tulemme tutuiksi 
keskenämme. Näin yhteinen maailmamme on 
parempi paikka meille jokaiselle.

maailmassa
yhdessä
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Familia ry tarjoaa monipuolista toimintaa 
Suomeen muuttaneille ja Suomessa syntyneille ihmi-
sille sekä kahden kulttuurin pareille ja perheille.

Familian jäseneksi ovat tervetulleita kaik-
ki kulttuurienvälisestä toiminnasta kiinnostuneet ihmi-
set, jotka kokevat tavoitteemme tärkeiksi ja haluavat  
tukea toimintaamme. Jäsenille maksuttomaan toi-
mintaan voivat osallistua niin naiset, miehet, lapset, 
nuoret, aikuiset kuin vanhemmatkin yksin tai yhdessä 
ystävän, puolison tai koko perheen kanssa. Familiassa 
voit esimerkiksi:

 � Opiskella ja harjoitella suomen kieltä eri tasoisissa 
ryhmissä
 � Jakaa kokemuksia ja tietoa samassa elämän- 
tilanteessa olevien kesken
 � Tutustuttaa lapsesi eri kieliin ja kulttuureihin  
yhdessä toisten lasten ja perheiden kanssa
 � Juoda kupin kahvia kodinomaisessa ja kiireettö-
mässä ympäristössä mukavien ihmisten seurassa

Familian Duo-toiminta on kahden 
kulttuurin pareille ja perheille tarkoitettua toi-
mintaa, joka tuo yhteen kahden kulttuurin arkea 
eläviä ihmisiä ja perheitä ajatuksineen ja koke-
muksineen. Toimintaa järjestetään kasvotusten 
ja netissä ympäri Suomea. duo-toiminta sisältää 
muun muassa:

 � duo Olohuone -tapaamisia
 � duo äiti & vauva -ryhmiä
 � duo keskusteluryhmiä
 � duo vanhempainvalmennusta
 � duo nettitoimintaa (chatit, luennot ja  
koulutukset sekä nettiryhmät ja -kurssit)

Vapaaehtoiset ohjaavat muun muassa 
harrastustoimintaa, kieli- ja keskusteluryhmiä sekä 
kerhoja, ja kahden kulttuurin perheiden duo-ver-
taistoimintaa. Toiminnassa on mukana eri puolilta 
maailmaa Suomeen muuttaneita, heidän suomalai-
sia puolisoitaan ja perheenjäseniä sekä kulttuurien-
välisestä toiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. 

Familian vapaaehtoisena olet mukana monipuoli-
sessa ja palkitsevassa toiminnassa ja saat erin-
omaisen mahdollisuuden tutustua erilaisiin ihmisiin 
sekä kotoutumista tukevaan järjestötoimintaan.  

Voit liittyä 
jäseneksi Familian 

nettisivuilla tai 
toimistolla.

Familian vapaa-
ehtoisena pääset 
helposti matkalle 

maailman  
ympäri!

Toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen 

ja jäsenten 
aktiivisuuteen.

Toimintaa 
kahden 

kulttuurin 
perheille.


