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1 PERUSTIEDOT 

 

 Toteuttaja:   Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura Ry 

Hankkeen nimi: Kotiseutu kotoisaksi -hanke 

Hankenumero  35882 



2 YHTEENVETO HANKKEESTA 

 

Kotiseutu kotoisaksi -hanke on Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran helmikuussa 2017 käynnistämä 

maahanmuuttajien kotoutumista tukeva hanke, jonka tavoitteena on edistää maahan muuttanei-

den kotoutumista, kielenoppimista ja sosiaalisten verkostojen syntymistä Etelä-Pohjanmaan maa-

kunnan alueella. Hankkeemme pääasiallisina työmuotoina ovat toimintaryhmät ja tapahtumat, 

joissa Suomessa syntyneet ja Suomeen muuttaneet voivat kohdata toisensa, luoda sosiaalisia ver-

kostoja sekä käydä kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Tapahtumien ja toimintaryhmien ohella hank-

keessa luodaan ja kehitetään kotoutumiseen liittyviä verkostoja sekä toimintamalleja kotoutumi-

sen edistämiseksi. Hanke toimii Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella ja sen kohderyhmää ovat 

kaikki kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat sekä maaseudun asukkaat ja paikallisyhtei-

söt.  

 

Kotiseutu kotoisaksi hanke käynnistyi helmikuussa 2017 projektikoordinaattorin aloittaessa työnsä 

13.2.2017. Keväällä 2017 hankkeessa toteutettiin esivaihe, jonka aikana pilotoitiin hankemenetel-

miä pienemmällä alueella. Esivaiheen jälkeen hankkeeseen palkattiin projektisuunnittelija, joka 

aloitti työnsä elokuussa 2017. Esivaiheen jälkeen hanke laajentui koko maakunnan kattavaksi. Vuo-

den 2017 aikana järjestettiin yhteensä 15 suurempaa ja pienempää tapahtumaa, joihin osallistui 469 

henkilöä. Tapahtumien lisäksi järjestettiin ryhmätoimintaa neljässä ryhmässä. Ryhmätoimintaan 

osallistui ensimmäisenä hankevuonna yhteensä 80 henkilöä.  

 

Vuonna 2017 käynnistetyistä toimintaryhmistä kolme jatkui myös vuonna 2018, joiden lisäksi pe-

rustettiin vuonna 2018 viisi uutta ryhmää. Uusia osallistujia toimintaryhmiin osallistui 159 henkilöä. 

Näin ollen toimintaryhmien kokonaisosallistujamäärä nousi yhteensä 239 henkilöön, ylittäen reip-

paasti koko hankeajalle asetetun 160 osallistujan tavoitteen. Huomattavaa kuitenkin on, että osa 

ryhmistä on jäänyt ennakoitua pienemmiksi, kun taas toiset ryhmät ovat olleet odotettua suositum-

pia. Tapahtumia järjestettiin vuonna 2018 yhteensä 22 kappaletta (kun niputetaan yhteen tapahtu-

mat, jotka olivat osa useamman päivän mittaista suurempaa tapahtumaa). Näihin tapahtumiin osal-

listui yhteensä 1249 osallistujaa, mikä nosti tapahtumien kokonaiskävijämäärän 1718, joka ylittää 

koko hankeajalle asetetun 1500 osallistujan tavoitteen yli 200 osallistujalla. Tapahtumien ja 



toimintaryhmien lisäksi hankkeessa on kehitetty 2017-2018 välillä muutamia toimintamallihahmo-

telmia sekä tehty tiedotustyötä erilaisissa tapahtumissa. Edellä mainittujen tiedotustapahtumien 

avulla on tavoitettu lisäksi yli 1000 henkilöä.  

 

Osa hankkeen toimintaryhmistä jatkui vuoden 2019 puolella. Yhteensä toimintaa jatkoivat 3 ryh-

mää. Kevään 2019 suurena tapahtumana on ollut Mamman kulta kiertää maailmaa -toimintaryh-

mäläisten kanssa toteutettu valokuvanäyttely Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetassa. 

Valokuvanäyttelyn kävijämäärä 1283 lisäsi tapahtumien kautta tavoitettujen määrää huomatta-

vasti. Tapahtumia järjestettiin kevään 2019 aikana yhteensä 7 tapahtumaa.  

Näin ollen koko hankkeen aikana järjestettiin 44 tapahtumaa ja niiden kautta tavoitettujen koko-

naismäärä on 3105.  

 

Kaiken kaikkiaan toimintamalleja valmistui yhteensä 5. Ryhmien toiminnasta luotiin 2 toimintamal-

lia, joista toinen vakiintuu osaksi Kauhavan alueen maahanmuuttokoordinaattorin kotouttamistyötä 

ja toinen mallinnettuna konseptina levitettäväksi muille toimijoille osana Etelä-Pohjamaan Nuoriso-

seuran monikulttuurista ja yhdenvertaisuustyötä.  Tapahtumien osalta jatkuvaksi jokavuotiseksi ta-

pahtumaksi vakiintui kansainvälinen viikko -tapahtuma Seinäjoen kirjastoon sekä SCIFF -festivaali 

maaseudulle -malli. Kirjoittamattomat valokuvanäyttelystä kehitettiin Kirjoittamattomat Pop Up -

malli, joka toimii oppimisympäristönä kouluissa tai julkisissa tiloissa.  

Lisäksi 2 ryhmää jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä.  

 



3 RAPORTTI 

 

3.1. Tavoitteet 

Hankesuunnitelmaan on hankkeelle kirjattu kolme päätavoitetta, jotka ovat seuraavat: 

- Tukea ja edistää maahanmuuttajien osallisuutta, kotoutumista ja osallistumismahdollisuuk-

sia maaseudulla 

- Luoda edellytyksiä kulttuurien kohtaamiselle sekä yhteiselle toiminnalle ja vuoropuhelulle 

keskinäisen kielellisen ja kulttuurisen ymmärryksen lisäämiseksi maahanmuuttajien ja kan-

taväestön kesken. 

- Luoda uusia toimintamalleja kuntien, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kes-

ken maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. 

 

Näiden päätavoitteen lisäksi hankesuunnitelmaan on kirjattu määrälliset tavoitteet, jotka ovat seu-

raavat: 

- hankkeen aikana syntyy vähintään 8 uutta maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteistä toi-

mintaryhmää 

- hankkeen aikana toimintaryhmien toimintoihin osallistuu vähintään 160 henkilöä 

- hankkeen aikana järjestetään 10 kertaa monikulttuurinen tapahtuma, joihin osallistuu yh-

teensä vähintään 1500 henkilöä 

- hankkeen aikana luodaan vähintään kolme uutta toimintamallia maahanmuuttajien kotou-

tumisen edistämiseksi sektorirajat ylittävän yhteistyön muodossa 

 

 

 

 

 



 

3.2. Toimenpiteet ja niiden aikataulutus 

 

Hankesuunnitelman mukaan hankkeessa tehdyt toimenpiteet (hankesuunnitelmassa menetelmät, 

ovat kulttuurirajat ylittävä ryhmätoiminta, erilaiset tapahtumat sekä sektorirajat ylittävät toiminta-

mallit. 

 

Hankkeen toimenpiteet ajoitettiin siten, että esivaiheessa keväällä 2017 pilotoitiin toimintoja pie-

nemmällä alueella, josta syksyllä 2017 laajennettiin myös muualle maakuntaan. Toimenpiteet on 

tässä raportissa jaettu toimintaryhmätoimintaan, tapahtumiin ja toimintamalleihin. Lisäksi nämä 

toimenpidetyypit on jaoteltu vuosittain 2017-2019. Näiden lisäksi on tähän päälukuun sisällytetty 

myös viestintään liittyvät toimet ja tapahtumat sekä hankkeen aikana tuotettu materiaali. Tapah-

tumat, tuotettu materiaali ja viestintään liittyvät toimet on eritelty tässä raportissa yksitellen.  

 

3.2.1. Toimintaryhmät ja niihin liittyvät tulokset ja havainnot  

 

Toimintaryhmällä tai ryhmätoiminnalla tarkoitetaan hankesuunnitelman mukaisesti teemallista toi-

mintaa ja jatkuvaa toimintaa, jossa on mukana sekä kantaväestöä että maahanmuuttajia. Ryhmä-

toiminta on luonteeltaan toistuvaa ja joskus myös tavoitteellista. Ryhmätoiminnalle on hankesuun-

nitelman mukaan luonteenomaista, että myös ryhmän osallistujat pääsevät jossain määrin osallis-

tumaan myös ryhmätoiminnan suunnitteluun. Toimintaryhmät ovat keskeisiä hanketoimenpiteitä, 

koska ryhmätoiminta on luonteeltaan kohtauttavaa (kohtaamisia lisäävää), sosiaalisia verkostoja 

vahvistavaa, osallisuutta lisäävää ja kotoutumista tukevaa. 

 

Toimintaryhmien osalta on hankkeen tavoitteeksi asetettu vähintään kahdeksan toimintaryhmää, 

joihin osallistuu vähintään 160 henkilöä. Jokaisessa ryhmässä tulee lisäksi olla osallistujia sekä kan-

taväestöstä että maahanmuuttajista.  

 



Hankkeen esivaiheessa 02/2017-06/2017 erilaisia toimintaryhmävaihtoehtoja pilotoitiin Lapualla ja 

Kauhavalla. Esivaiheen tarkoituksena oli testata erilaisia ryhmätoiminnan ideoita ja tapoja toteuttaa 

varsinainen toiminta. Esivaiheessa testattiin muun muassa kielikahvilatoimintaa, jolla kieliryhmiin 

tehtyjen vierailujen perusteella näytti olevan paljonkin kysyntää. Toimintaa pilotoitiin Lapuan Kau-

punginkirjastossa ja se käynnistyikin lupaavasti, sillä ensimmäiseen kokoontumiseen tuli hanketyön-

tekijän ja kirjastonhoitajan lisäksi 7 osallistujaa. Kielikahvila kokoontui Lapualla tämän jälkeen vielä 

kaksi kertaa, mutta osallistujia oli vain kolme. Kielikahvilaa pilotoitiin hankeaikana myös Alajärvellä 

ja hanke oli mukana suunnittelemassa kielikahvilatoimintaa myös Seinäjoelle (näistä lisää jäljem-

pänä). Ne ryhmäpilotit, jotka eivät toteutuneet toistuvana ryhmätoimintana on tässä raportissa 

sekä hankkeen tilastoinnissa merkitty tapahtumiksi. Tähän ryhmittelyyn päädyttiin siitä syystä, 

että voitaisiin luotettavasti tarkastella myös niiden ihmisten määrää, jotka osallistuvat toistuvasti 

hankkeen toimintaan. Toimintaryhmiksi on raportointiin laskettu mukaan siten vain ne toimintaryh-

mät, jotka ovat kokoontuneet vähintään 4 kertaa.    

 

Vuodet 2017 ja 2018 huomioiden em. määritelmän mukaisia toimintaryhmiä synnytettiin yhteensä 

yhdeksän ja niihin osallistui yhteensä 239 henkilöä. Näin ollen koko hankeajalle asetetut tavoitteet 

on toimintaryhmien osalta ylitetty jo vuoden 2018 loppuun mennessä yhdellä ryhmällä sekä 79 osal-

listujalla. 2018 toimintaryhmiin osallistui 159 henkilöä.  Vuoden 2019 aikana osa ryhmistä jatkuivat 

ja osan toiminta päättyi. Kaikkien ryhmien osalta jatkuminen ei ollut mahdollista monesta eri syystä. 

Toiminta on osalla ollut määrätietoista vain tietyn aikavälin tai osaan emme saaneet tarpeeksi osal-

listujia jatkamaan ja ylläpitämään toimintaa. Kaiken kaikkiaan jatkoivat ne ryhmät, joissa syntyi sel-

keästi ryhmädynamiikkaa ja tunnesidettä jäseniin ja toimintaan. Ryhmistä muodostui pieniä tärkeitä 

yhteisöjä omille jäsenilleen. Keväällä 2019 toimintaa jatkui kolmessa. Nämä ryhmät ovat Mamman 

kulta kiertää maailmaa, Turkkilaiset äidit ja miesten liikuntaryhmä. Niiden jatkuvuutta taataan myös 

hankkeen päätyttyä mm. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran ja Etelä-Pohjanmaan Museon koordi-

noimana.  

 

 

 

 



Koko hankkeen aikana toteutetut ryhmät, niiden sisältö ja tavoitteet sekä osallistujamäärät ovat 

kuvattu alla.  

 

Taikapajat – taidepajat Kauhavalla (Päättynyt) 

Kokoontumiskerrat 2017 8 Osallistujat 2017 13 

Kokoontumiskerrat yhteensä  8 Osallistujat yhteensä 13 

Maahanmuuttajataustaisia yhteensä 8 Kantasuomalaisia yhteensä 2 

Toiminnan kuvaus: Viikoittain kokoontunut ryhmä, joka aloitti toimintansa 4.4.2017. Ryhmän tarkoituksena oli kerääntyä teke-
mään ja kokeilemaan erilaisia taidemenetelmiä matalalla kynnyksellä. Ryhmä toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Kauhavan kaupun-
gin vs. maahanmuuttokoordinaattori Jenni Koivumäen kanssa. Ryhmän tuotokset olivat esillä Kauhavalla järjestetyissä Itämaisissa 
iltamissa.  

Yhteistyö: Kauhavan kaupungin vs. maahanmuuttokoordinaattori hoiti viestinnän omien asiakkaidensa suuntaan ja toimi ohjaa-
jana. Kauhavan nuorisoseura tarjosi tilat toiminnalle.   

Keskeiset havainnot: Maahanmuuttokoordinaattori sai vaivattomasti kontaktin ihmisiin ja kokeilunhaluisia olikin ensimmäisellä 
kerralla mukana 10 henkilöä. Aktiivisia ryhmäläisiä oli lopulta viisi, joista osa osallistui myöhemmin aktiivisesti myös hankkeen 
muuhun toimintaan. Aktiivikävijöistä kaikki 5 olivat miespuolisia. Taiteen ohella ryhmäläisten kielitaito kehittyi huomattavasti ja 
osallistujat saivat ryhmässä paljon tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Ryhmäläisistä useampi muutti pois Kauhavalta kesällä 
2017, eikä ryhmää sen takia enää jatkettu, mutta kaikki ryhmäaktiivit ovat olleet jälkeenpäin mukana hankkeen toiminnassa. Toi-
minnan sisältöihin osallistujat pääsivät vaikuttamaan oikeastaan aika vähän, mutta itse toiminnassa unohtuivat kulttuuri- ja val-
tiorajat.   

 

  
Taikapajalla syntyi keskustelun lomassa useitakin taideteoksia. Mukana oli myös kaksi osallistujaa, jotka eivät 
olleet koskaan piirtäneet. 



Teatteriryhmä (Päättynyt) 

Kokoontumiskerrat 2017-2018 14 Osallistujat 2017-18 14 ja 12      

Kokoontumiskerrat yhteensä  14 Osallistujat yhteensä 26 

Maahanmuuttajataustaisia yhteensä 20 Kantasuomalaisia yhteensä 5 

Toiminnan kuvaus 2017: Viikoittain kokoontuva luova ryhmä, jonka tarkoituksena on tuottaa näytelmä keväälle 2018. Teatteri-
ryhmä kokoontui Seinäjoen kaupunginteatterin verstasteatterilla ja sitä ohjasi teatteriohjaaja Laura Kivimäki. Ryhmän oli tarkoitus 
tuottaa suomenkielinen tai kaksikielinen näytelmä, mutta ryhmän jäsenillä oli merkittäviä sitoutumisvaikeuksia ja näytelmäideasta 
päätettiin luopua. 

Toiminnan kuvaus 2018: Toiminta käynnistettiin yhteistyössä Sedun kanssa, koska huomasimme syksyllä, että kielikoulutuksesta 
olisi haastavaa ehtiä teatterille sovittuna ajankohtana. Yritimme jatkaa vuonna 2018 samalla tavalla kuin syksyllä, mutta jo kahden 
kerran jälkeen huomasimme, ettei osallistujille sopinut tämäkään järjestely. Järjestimme näiden kahden teatteriohjaajan vetämän 
tunnin lisäksi vielä kolme lisäkertaa siten, että toteutimme ne osittain oppitunnilla, jolloin saimme mukaan kokonaisen luokan op-
pilaita. Tarkoituksena oli motivoida tulevia osallistujia. Toiminta päätettiin näiden kertojen jälkeen lopettaa, koska osallistujia ilta-
aikaan järjestettyihin harjoituksiin ei löytynyt riittävästi. 

Yhteistyö: Seinäjoen Kaupunginteatteri tarjosi harjoittelutilat erittäin edullisesti. Vuonna 2018: Sedu 

Keskeiset havainnot 2017: Ryhmän selkeä tavoitteellisuus kokosi asiasta kiinnostuneita hyvin paikalle. Ryhmään osallistuneilla maa-
hanmuuttajilla oli merkittäviä sitoutumisvaikeuksia sekä ongelmia noudattaa aikatauluja. Teatteri on taiteenlajina säännöllisyyttä 
edellyttävä ja se tuli osalle osallistujista suurena yllätyksenä. Toisaalta ryhmän henki oli äärettömän hyvä ja toiminnan avulla tapah-
tui paljon kohtaamisia. Toiminta vähensi myös merkittävästi asenteita ja ennakkoluuloja puoli ja toisin. Toimintaan osallistui myös 
hyvin ennakkoluuloisia osallistujia, joiden käsitys maahanmuuttajista muuttui silmin nähden. Toiminta osoittautui myös kielitaitoa 
kehittäväksi. Ryhmä sai itse vaikuttaa toiminnan sisältöön ja yksi ryhmän maahanmuuttajataustaisista jäsenistä vastasi myös ryhmän 
viestinnästä ja etenkin afrikkalaistaustaisten kutsumisesta. 

Keskeiset havainnot 2018: Improvisaatio ja teatteri ovat kielen tilanneoppimista parhaimmillaan. Osallistujilta saatiin erittäin moti-
voivaa palautetta ja osaksemme jopa kummastusta, kuinka saimme hiljaisetkin oppilaat avaamaan suunsa ja vielä heille vieraalla 
kielellä. Pitkän linjan opettaja totesi, ettei edes tiennyt yhden oppilaan osaavan puhua suomea. Jos oppilaita saataisiin motivoitua 
mukaan vapaaehtoisesti, olisi tällainen toiminta erittäin harkinnanarvoista jatkossa. 

 

  

Ryhmäläiset lämmittelyharjoituksissa.  



 

 

Mamman kulta kiertää maailmaa (Jatkuu hankkeen päätyttyä) 

Kokoontumiskerrat 2017-2019 28   

osallistujia ka./kokoontuminen 30  Osallistujat yhteensä 72  

Maahanmuuttajataustaisia yhteensä 24 Kantasuomalaisia yhteensä 48 

Toiminnan kuvaus: Mamman kulta kiertää maailma on pedagogisesti rakennettu aistimatka lapsille ja heidän vanhemmilleen 
(pääasiassa äidit). Ryhmässä lapset kokoontuvat matkustamaan mielikuvituksen voimalla valittuun kohteeseen, joka yleensä on 
maa, jossa joku ryhmäläinen on kotoisin tai vieraillut lähiaikoina. Tällä tavalla myös eri taustaiset otetaan mukaan käytännön 
toteutukseen. Ryhmän suunnittelussa on hyödynnetty elämyskolmiota ja elämyspedagogiikkaa. Elämyskolmio on palvelumuotoi-
lun työväline, jonka avulla tavoitellaan henkistä muutosta. Elämyskolmion mukaan muutoksen aikaansaaminen edellyttää kaikkien 
aistitasojen huomioon ottamista toiminnan toteutuksessa. Ryhmässä tämä on tarkoittanut äänten, fyysisen materiaalin, tuoksujen 
ja makujen yhdistämistä osaksi toimintaa. Ryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa MLL:n perhetalo Kivirikossa ja sen 
tarkoituksena on lisätä paitsi lasten rohkeutta ja avarakatseisuutta, myös osallistaa toimintaan usein vaikeasti toimintaan mukaan 
lähteneitä maahanmuuttajaäitejä. Mukana olevien aikuisten välille pyritään myös synnyttämään keskustelua ja tukemaan siten 
maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta.   

Keskeiset havainnot: Materiaali sitouttaa ryhmään, Mamman kulta on lisännyt osallistujien välistä vuorovaikutusta myös ryhmän 
ulkopuolella (saatu kommentti), Ryhmän lapsista kuvattiin näyttelykuvat kevään 2019 näyttelyyn. Muutama perhe on käynyt en-
simmäistä kertaa ulkomailla ja ollut halukas esittelemään vierailumaata. Ryhmässä kävijät kokevat vahvaa sitoutumista. Kohtaa-
misia on tapahtunut viime vuotta enemmän (aiemmin toisilleen puhumattomat ovat alkaneet puhua). Mamman kulta konseptista 
järjestettiin myös kesäleiri (lisää tapahtumissa). Leiri ylitti ennakko-odotukset osallistujamäärissä ja sai hyvää palautetta. 

Toiminta jatkui vuoden 2019 keväällä menestyksekkäästi. Ryhmäläiset olivat sitoutuneita viimeiseen tapaamiseen saakka. Van-
hemmille järjestettiin 22.5. oma vanhempien tapaaminen, jossa osallistettiin vanhemmat jatkon suunnitteluun. Vanhemmat ovat 
halukkaita jatkamaan. Jatkoa suunniteltiin vanhempien toiveita huomioiden ja toiminta jatkuu syksyllä 2019 Etelä-Pohjanmaan 
Nuorisoseuran koordinoimana. Kokoontumiset jatkuvat MLL:n tiloissa.  

Yhteistyö: MLL:n Seinäjoen paikallisyhdistys tarjoaa tilat perhetalo Kivirikosta sekä markkinoi osaltaan toimintaa.  

Keskeiset havainnot 2017-2019: Lapset eivät tunne kulttuurirajoja, mutta ymmärtävät kyllä erilaisuuden. Lähes kaikki lapset ovat 
käyneet vanhempiensa kanssa keskustelua erilaisuudesta, mikä on pakottanut myös aikuiset pohtimaan omaa suhtautumistaan. 
Ryhmäläiset ovat hyvin vahvasti sitoutuneita ja myös aikuiset ovat mielellään mukana, koska toiminnassa on huomioitu nimen-
omaan lapsen kokemus ja elämys, opetuksellisuutta unohtamatta.  Ryhmää vetänyt Kisu-Kissa sekä visuaaliset materiaalit ovat 
jättäneet lähtemättömän jäljen lapsissa. Etenkin passi on ollut erittäin tärkeä elementti. Rakennettu ja huolella suunniteltu koke-
mus on tuottanut tulosta. Vanhempien mukaan toiminta on vahvistanut osallisuutta ja lisännyt aikuisten ja lasten tietoisuutta 
muista kulttuureista. Vanhempien tarve on ollut juuri tutustuttaa lapset monikulttuurisuuteen ja saada kohtaamisia niin kantavä-
estön kuin maahanmuuttajien osalta. Vanhempien mielestä toiminta on vastannut hyvin heidän tarpeeseensa. Ryhmän yhteisöl-
lisyys ja side toimintaan ovat vahvistuneet kahden vuoden aikana siten, että vanhemmat toivoivat kesällä 2019 vapaaehtoista 
tapaamista, jolla ylläpidetään ryhmän henkeä, vaikka toiminta jää tauolle. Vanhempien mielipiteitä ja ajatuksia kuunneltiin erilli-
sessä vanhempain illassa, joka suoritettiin teemahaastatteluna.  



   

Kisu-Kissan hahmo oli avainasemassa Mamman kulta kiertää maailmaa -ryhmän toiminnassa.  

 

  



 
Käytössä ollut materiaali: Lentolippu, passi, kartta, äänet, maut ja hajut sekä Kisu-Kissa muodostivat seikkai-
lujen elementit.  

 

Toiminnan suunnittelu  

Tässä raportissa Mamman kulta kiertää maailmaa -ryhmän toiminta-ajatus ja suunnittelussa käyte-

tyt välineet ovat avattu muita ryhmiä laajemmin. Tämä siksi, että tässä ryhmässä pilotoitiin toimin-

nan toteutusta hieman toisenlaisesta näkökulmasta ja myös siitä syystä että, tämä toimintaryhmä 

on ollut hankkeen suosituin ryhmä.  

 

Toiminnan suunnittelussa hyödynnettiin teoreettista ja tieteellistä pohjaa. Elämyksen ja kokemuk-

sen suunnittelussa olennaisena viitekehyksenä toimi palvelumuotoilun ja kokemuksen suunnittelun 

menetelmät. Menetelmät olivat keskiössä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Halusimme 

lähestyä ryhmätoiminnan suunnittelua uudesta tulokulmasta ja tutkia voidaanko edistää ja tukea 

osallisuutta luovia menetelmiä hyödyntäen. Palvelumuotoilun menetelmiä on hyödynnetty niin yri-

tysmaailmassa kuin julkisten palveluiden kehittämisessä. Pääperiaatteena on suunnitella palvelu, 

joka on asiakas- ja käyttäjälähtöinen sekä vastaa käyttäjän ja palvelun tarjoajan tarpeisiin. Palvelu-

muotoilussa hyödynnetään palveluiden suunnitteluprosessia, joka lähtee syvästä asiakasymmärryk-

sestä kohti asiakaslähtöistä palvelukonseptia. Lisäksi hyödynsimme elämysten suunnittelussa tuttua 

Elämyskolmiota, joka on niin ikään osa palvelumuotoilun menetelmiä. Mamman kulta kiertää maa-

ilmaa -toiminnassa tämä tarkoitti ensiksi käyttäjien eli Seinäjoella asuneiden maahanmuuttajiin tu-

tustumista. Kartoitimme esim. miksi maahanmuuttajat haluaisivat osallistua mihinkään toimintaan, 

mikä saa heidät osallistumaan, miksi sitoutuisivat ja miksi ei, sekä mitä lisäarvoa he tavoittelisivat 

osallistumisen kautta. Näihin kysymyksiin saimme vastauksia tapaamalla ja haastattelemalla jo 



hankkeen toiminnassa aikaisemmin aktivoituneita maahanmuuttajia, kävimme keskusteluja, poh-

dimme erilaisia kokemuksia ja vertailimme muita kotouttamista tukevia toimintoja ja toimintamal-

leja. Ymmärryksen hankkimisen yhteydessä teimme muutaman havainnon:  

 Osallisuuden edistäminen ja tukeminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja toimintaan sitoutumista.  

 Maahanmuuttajien motivaatio osallistua ryhmätoimintaan ei aina ole kielen oppiminen tai 

ympäristökulttuuriin tutustuminen.  

 Maahanmuuttaja -profiili peittää alleen kaikille ihmisille tavallisiakin rooleja, kuten van-

hempana, eläkeläisenä ja vaikka opiskelijana olemisen. Mamman kulta kiertää maailmaa -

ryhmätoiminnan lähtökohta oli vanhemmuus yhteisenä tekijänä niin kantaväestön kuin 

maahanmuuttajien osalta, ei niinkään kiinnostus eri kulttuureja kohtaan tai maahanmuut-

tajatausta. Vanhempia voisi yhdistää mielekkään harrastuksen löytäminen lastensa kanssa. 

 

Toimintaa pyrittiin mainostamaan kaikille avoimeksi. Mainostaminen oli myös harkittua. Jotta pys-

tyisimme mahdollisimman neutraaliin lopputulokseen, mainostaminen tapahtui paikallisen MLL- 

yhdistyksen omana toimintana. Jätimme tietoisesti projektin omat tavoitteet mainostamisen yh-

teydessä ja korostimme toiminnan sisältöä. Sisällön kannalta oli kuitenkin erikulttuurit merkittä-

vässä roolissa. Mainosmateriaalissa korostuivat erikulttuurit pedagogisella tavalla: kuinka lapset 

maailmalla leikkivät ja miten viettävät arkeaan? Miten afrikkalainen kantoliina toimii ja mitä lap-

set syövät Amerikassa? Näistä kysymyksistä muodostettiin pohja oppimiselle ja uteliaisuudelle, 

jonka äärelle kutsuttiin kaikkia vanhempia kulttuuriin ja taustaan katsomatta. Näin syntyi lapsiper-

heille suunnattua Mamman kulta kiertää maailmaa -ryhmätoiminta.  

 

Elämyskolmio toiminnan suunnittelun ytimessä 

Yhtenä keskeisenä toiminnan suunnittelun välineenä oli palvelumuotoilun Elämyskolmio, jonka 

avulla suunniteltiin toiminnan sisältö ja määrättiin ryhmätoiminnan tavoitteet ja päämäärä. Elämys-

kolmio on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, LEO:n lanseeraama työväline elämysten suun-

nittelun tueksi. Toiminnan suunnittelussa tämä tarkoitti kolmion erivaiheiden tarkastelua jokainen 

erikseen. Miten jokaista vaihetta huomioidaan ja mitä asioita tulisi ottaa huomioon. Kolmion avulla 

ideointikin oli helpompaa. 



 

 

Kolmion erilaiset elementit lyhyesti:  (Elämystuottajan käsikirja toim. Sanna Tarssanen 2009) 

Yksilöllisyydellä tarkoitetaan toiminnan ainutkertaisuutta ja ainutlaatuisuutta. Aitoudella tarkoite-

taan toiminnan uskottavuutta; se on aito, jos osallistuja kokee sen uskottavana ja aitona – vaikka se 

olisi täysin fiktiivinen. Moniaistisuus tarkoittaa, että toiminta on koettavissa mahdollisimman monin 

aistein. Kontrastilla tarkoitetaan sitä, että toiminnan on oltava erilainen suhteessa asiakkaan ar-

keen. Vuorovaikutus puolestaan on vuorovaikutusta toiminnassa hyödynnettyjen elementtien 

(kartta, passi, lentolippu, ruoka, musiikki jne.)  ja muiden kokijoiden kanssa; tähän liittyy olennaisesti 

yhteisöllisyyden ja yhdessä kokemisen tunne. Motivaation tasolla viitataan kokemuksen mielenkiin-

toisuuteen ja siihen miten parhaalla mahdollisella tavalla saadaan osallistujat mukaan toimintaan. 

Tähän liittyy toiminnan markkinointitavat ja osallistujien syvä ymmärrys.  Fyysisellä tasolla tarkoite-

taan sitä, että toiminta on koettu aistien kautta (fyysiset elementit kuten lippu ja passi). Niiden 

avulla taataan miellyttävä ja turvallinen kokemus. Älyllinen tasolla tarkoitetaan osallistujien järjel-

listä kokemusta, onko osallistujat toimintaan tyytyväisiä ja miten se toiminnassa otetaan huomioon. 

Hyvä toiminta tarjoaa jotain, mistä osallistuja voisi oppia uutta. Emotionaalisella tasolla taas toimin-

nan merkitys syntyy. Henkisellä tasolla viitataan merkitykselliseen kokemukseen, joka parhaimmil-

laan voisi aiheuttaa muutoksen kokijassa tai osallistujassa. Tässä ryhmätoiminnassa tähtäimessä oli 

juuri saavuttaa henkistä muutosta. Eli sitä, että lapset ja vanhemmat oppisivat jotain uutta yhdessä 

kuten suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksyntää. Edellä mainitut elämyksen suunnittelun tasot 

ja ominaisuudet tuotiin esille yhtenäisenä kokonaisuutena käsikirjoitetun tarinan avulla. Tarinan 

avulla konkretisoitiin toiminnan sisältöä. Tarinan päähenkilö on Kisu-Kissa, joka ohjaa toimintaa ja 



huolehtii, että kaikilla on turvallinen, elämyksellinen, uutta tarjoava, aito, uskottava ja merkityksiä 

tuottava kokemus.  

 

Toiminta ja keskeiset havainnot 

Vanhempien teemahaastattelun yhteydessä nousivat toiminnan fyysiset ja aistilliset elementit kes-

kiöön. Vanhempien mielestä toiminnassa hyödynnetyt passit, kartta, lentoliput, lentokoneäänet 

sekä kukin kerran matkakohteena valitun maan ruoka saivat heidät joka kerta tulemaan ja sitoutu-

maan toimintaan. Lapset muistuttivat aina vanhempansa, etteivät passit unohdu kotiin ja lentoko-

neääniä sekä ruokaa jännitettiin joka kerta. Käytännössä ryhmätapaamisen sisältö rakentui seuraa-

van käsikirjoituksen mukaan:  

- Kisu-Kissa tervehtii jokaista aikuista ja lasta. Hän kysyy kuulumisia, hassuttelee ja ottaa kaikki 

huomioon.  

- Kun sopiva hetki koittaa, Kisu-Kissa ottaa esille kartan ja matkaliput sekä kutsuu lapset 

koolle. Yhdessä he tutkivat missä Suomi sijaitsee ja mitä uusia asioita löytyy tulevasta koh-

demaasta.  On erittäin tärkeää rakentaa uutta tietoa tutun ja vanhan tiedon päälle. Esimer-

kiksi yhdessä pohditaan mitkä eläimet asuvat Suomen luonnossa ja mitkä vastaavasti koh-

demaan luonnossa. Samalla pohditaan, miksi luonto eroaa ja miksi tietyt eläimet saattavat 

löytyä juuri Suomesta tai kohdemaasta. Tämä antaa tilaa tarkastella sekä omaa elinympä-

ristöä että muita erilaisia elinympäristöjä. Kun omaan tutustuu syvemmin ja ymmärtää tiet-

tyjen kausaalisuhteiden muodostumista (tietty luonto – tietyt eläimet) erialisuuden ymmär-

täminen ei ole enää vaikea tai vieras asia. Näin kehittyy myös ahaa -elämykset, jotka lasten 

maailmassa ovat perusta oppimiselle.  

- Vapaamuotoinen leikki on tärkeä osa toimintaa siksi ohjelman aloitusaikataulu ei ole tiukka. 

1,5 kestävän tapaamisen sisältö oli joustava. Tämä nousi teemahaastattelussa yhdeksi tär-

keäksi osaksi toiminnan sisältöä.  

- Lentokoneäänien ja passien sekä lentolippujen avulla suunnataan matkakohteeseen ”len-

täen” jonossa ympäri kokoontumispaikkaa. 

- Saavuttuaan paikalle Kisu-Kissa, lapset ja vanhemmat tulevat pöydän äärelle, jossa on toi-

mintaa sekä ruokaa ja ruoka-aineksia. Yhdessä pohditaan mistä ruoka on tehty, mitä lapset 

kohdemaan kulttuurissa tekevät, leikkivät ja syövät yleisesti sekä valmistaudutaan makuelä-

mykseen.  



- Mikäli valitusta kohdemaasta on saatu edustaja paikan päälle, hän saa vapaasti kertoa 

omasta maastaan ja kulttuuristaan, leikittää, laulaa, tanssittaa tai vaikka esittelee oman 

maan kansallispukua. Tämä tapahtuu yhdessä keskustellen niin lasten kuin aikuisten kanssa.  

- Takaisin lähtö tapahtuu sen jälkeen, kun kaikki ovat syöneet, oppineet ja nauttineet seikkai-

lusta.  

- Loppuajalle varataan aikaa leikkimiselle ja seurustelulle. Tämä koettiin hyvinkin tärkeäksi oh-

jatun toiminnan rinnalle. Siinä sekä vanhemmat että lapset saivat aikaa keskustelulle ja hei-

dän suhteensa toisiinsa syveni.  

- Seikkailu noudatti joka kerta tätä käsikirjoitusta, mutta sisältö suunniteltiin aina erilaiseksi. 

 

Vanhempien mielestä juuri toistuva tarina ja käsikirjoitus tekevät toiminnasta turvallisen lapselle. 

Kun lapset tietää mitä Kisu-Kissa aikoo seuraavaksi tehdä, he lähtevät innokkaasti mukaan. Kisu-

Kissa oli myös vanhempien mielestä tärkeä syy toimintaan sitoutumisen kannalta.  

 

 



 

Kisu-Kissa ja perheet ovat muodostaneet tiiviin yhteisön.  

 

Vanhempien kommentteja:  

- Haluamme lapsillemme näyttää, että maailma ei rajoitu omaan elinympäristöön vaan on 

muita maita ja kulttuureita, jotka ovat kiehtovia ja kiinnostavia. Kerho on tarjonnut tähän 

tarpeeseen juuri oikean ratkaisun. Lapset oppivat, että se on normi, että on muitakin.  

 

- Ruuan merkitys on korvaamaton. Se on tärkeä elementti niin aikuisille kuin lapsillekin. Lap-

set odottavat minne mennään ja mitä syödään. Smalltalkia on syntynyt ruuan äärellä ja 

lapset ovat jutelleet ruuasta vieruskavereilleen. Se on ollut tärkeä elementti keskusteluiden 

synnylle.  

 

- Ohjattu toiminta on tarjonnut sekä omaa aikaa vanhemmille että osallistanut halukkaita 

vanhempia. Ei ole stressiä osallistuuko. Miltä sillä hetkellä tuntuu. Se on tehnyt toiminnasta 

stressittömän. Verrattuna muihin ohjattuun lapsi-vanhempi toimintaan, jossa vanhemmalla 

on selkeä rooli ja ohjeita joita pitää noudattaa. Tämä on vaikuttanut siihen, että miehet 

ovat lähteneet mukaan. ”Minun mieheni ei ikinä lähtisi mihinkään perhetoimintaan mutta 

tähän se lähtee”.  



- Ryhmätoiminnan jatkuvuus: 

Seinäjoen museon kaupunkitutkimushanke ilmaisi kesällä 2019 kiinnostuksensa ottaa veto-

vastuu Mamman kulta kiertää maailma -ryhmästä. Syksyn 19 aikana ryhmän lapset ja aikui-

set tutustuvat museossa paikalliseen eteläpohjalaiseen kulttuuriin. Tapaamiset järjestetään 

aidossa museoympäristössä ja toiminta säilyttää rakenteensa uudistetussa muodossa. Ta-

paamiset järjestetään sekä museossa että perhetalokivirikossa. Museon paikalliskulttuuri-

teema yhdistyy Kisu-Kissan vetämiin seikkailuihin. Toiminta jatkuu siten, että joka toinen 

viikko toiminta on museolla. Toiminnan sisältö rakentuisi sekä tutustumisista paikalliseen 

eteläpohjalaiseen kulttuuriin museolla että museolla opittujen asioiden vertailemisesta 

muihin maailman kulttuureihin. Ryhmätoiminnan pääkoordinointi on nuorisoseuralla.  

 

Leppoisat leidit – elämänlaaturyhmä erityisesti naisille (Päättynyt) 

Kokoontumiskerrat 2017 5 Osallistujat 2017 7 

Kokoontumiskerrat yhteensä  10 Osallistujat yhteensä 9 

Maahanmuuttajataustaisia yhteensä 6 Kantasuomalaisia yhteensä 3 

Toiminnan kuvaus: Noin joka toinen viikko Lapualla kokoontuva ryhmä naisille, jotka kaipaavat omaa aikaa. Ryhmässä tehdään 
terveellistä ruokaa, liikutaan ja vaihdetaan kuulumisia.  

Yhteistyö: Lapuan kaupungin nuorisotoimi tarjosi toiminnalle ilmaiset tilat  

Keskeiset havainnot: Ryhmä oli hyvin sitoutunut, mutta melko pieni. Runsaasta markkinoinnista huolimatta ryhmää ei saatu kas-
vatettua, vaikka osallistujien mielestä siinä oli potentiaalia. Ryhmässä jo ensimmäisen toimintasyksyn aikana ystävyyssuhteita, 
jotka kestävät edelleen ja johtivat mm. yhden ryhmään osallistuneen työllistymiseen.  

 

       
Leppoosten leidien toiminnassa ruuan laitto oli keskeinen asia  

 



Liikuntaryhmä erityisesti miehille  

Kokoontumiskerrat 
2018 

10 Osallistujat 2018 24 

Kokoontumiskerrat 
yhteensä  

10 (2018 asti) Osallistujat yhteensä 24 (2018 asti) 

Maahanmuuttaja-
taustaisia yhteensä 

22 Kantasuomalaisia yhteensä 2 

Toiminnan kuvaus: Vapaamuotoinen liikuntaryhmä, jossa osallistujat päättävät itse mitä tekevät.  

Yhteistyö: Ryhmä toimii omatoimisesti 

Keskeiset havainnot: Kantasuomalaisia ei saavu paikalle, vaikka heille on markkinoitu. Toisaalta kaikki liikunta on hyvästä ja 
ryhmän jäseniä voidaan osaamistason mukaan ohjata harrastustoimintaan esimerkiksi liikuntaseuroihin.  

 

Juurille -lähimatkailuryhmä (Päättynyt) 

Kokoontumiskerrat 2018 4 Osallistujat 2018 25 

Kokoontumiskerrat yhteensä  4 Osallistujat yhteensä 25 

Maahanmuuttajataustaisia yhteensä 13 Kantasuomalaisia yhteensä 12 

Toiminnan kuvaus: Idea syntyi yhteissuunnittelun tuotoksena, koska suunnitteluun osallistuneet olivat kiinnostuneet paikallisesta 
tarjonnasta ja matkailusta. Toiminta toteutettiin yhteistyössä Kauhavan Kaupungin, Kauhavan pääkirjaston, Kotini Kauhava -hank-
keen sekä Paikallistuntijat -hankeen kanssa. Ryhmän tarkoitus oli osaavien oppaiden opastuksella tutustua paikallisiin perinne-
kohteisiin ja käydä vuoropuhelua toistensa kanssa. Kokoontuminen oli paikallisessa lähikirjastossa, jossa esiteltiin päivän kohde 
sekä tutustuttiin ryhmäläisiin. Itse kohteessa paikalliset asukkaat ja tapahtumajärjestäjät esittelivät kohdetta tai tapahtumaa suo-
malaisen ja eteläpohjalaisen kulttuuriperinnönnäkökulmasta. Kokoontumiset järjestettiin Iisakin-Jussin tuvalla Kauhavalla, Koti-
seututalolla Alahärmän Voltissa, Elotryskööt tapahtumassa Ylihärmässä sekä Jääkärimuseossa Kortesjärvellä. Teemoina olivat mm. 
pelimannimusiikki, perinne-esineet, jääkärihistoria, paikallinen ruokakulttuuri, kansallispuvut ja tanhu.   

Yhteistyö: Kauhavan kaupunki, Kotini Kauhava, Kauhavan kirjasto, Paikallistuntijat -hanke. 

Keskeiset havainnot: Kohteet synnyttivät aitoa keskustelua kulttuurien samanlaisuudesta ja siitä kuinka ympäristön muutokset 
muokkaavat alueen ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla (maasta riippumatta). Ryhmässä tapahtui aitoja kohtaamistilanteita ja ryh-
män toiminta vahvisti jo olemassa olevia verkostoja. Kylissä maahanmuuttajatkin otettiin hienosti vastaan ja heille kerrottiin hyvin 
avoimesti ja ylpeästi asioita esimerkiksi eteläpohjalaisuudesta, pelimannimusiikista jne. Ryhmä on erittäin toteuttamiskelpoinen 
konsepti missä tahansa ja se on hyödyllinen paitsi maahanmuuttajille, myös esimerkiksi nuoremmalle väestölle, joka ei välttämättä 
tunne edes paikallishistoriaansa. Ryhmä toimi silminnähden avaavana kokemuksena maahanmuuttajille, mutta vahvisti myös kan-
tasuomalaisosallistujien kotiseutuidentiteettiä. Toimintamalliaineista.  



      

                Juurille -toimintaryhmä 
esittelykohteissa. Projektisuunnittelija mukana kansallispuku päällä. Sekin oli osa kokonaisuutta.  

Turkkilaiset äidit (Jatkuu hankkeen päätyttyä) 

Kokoontumiskerrat 2018-2019 7 Osallistujat yhteensä 2018 - 2019 40 

Maahanmuuttajataustaisia yhteensä 30 Kantasuomalaisia yhteensä 10 

Toiminnan kuvaus: Ryhmä, jossa pääosin kurdilais- ja turkkilaistaustaisia naisia ja lapsia. Ryhmä yhtenäinen ja sitoutunut. Ryh-
mässä on mukana MLL:n ystäväksi maahanmuuttajaäidille haluavia vapaaehtoisia. Keväällä 2019 on järjestetty yhteensä 3 tapaa-
mista, kahteen tapaamiseen tuli Mll:n vapaaehtoisia 2. Toimintaan on osallistunut aktiivisesti kantasuomalaisia, joilla puoliso on 
turkki- tai kurditaustainen. Toiminta on sovittu ryhmäläisten pyynnöstä jatkuvan syksyllä hankkeen päätyttyä siten, että ryhmän 
tapaamista koordinoi Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura yhteistyössä Mll:n paikallisyhdistyksen kanssa. Yhteensä on sovittu 4 tule-
vaa tapaamista. Toiminta sen jälkeen ryhmäläisten halutessa jatkuisi keväällä 2020.   

Yhteistyö: MLL:n Seinäjoen paikallisyhdistys (tilat) 

Keskeiset havainnot 2018-19: Kohtaamisia tapahtuu vähän vähemmän, koska ryhmässä on vähemmän kantasuomalaisia. Kokoon-
tuminen on kuitenkin henkisesti tärkeää ryhmäläisille. Ryhmä suunnittelee itsenäisesti toimintansa. Toiminta on nyyttikesti peri-
aatteella toimiva. Ryhmää on ohjannut tuntiohjaaja Sanna Durmaz. Keväällä 2019 toimintaan on tullut satunnaisesti muita kansa-
laisuuksia edustavia. Kantasuomalaisten osuus kasvoi kahdella. Yhteensä toimintaan on kaiken kaikkiaan osallistunut 35-38 osal-
listujaa. 



   

 
Tapaamisissa korostuivat yhteisen kielen puhumisen tärkeys. Tarjoilut hoidettiin nyyttikesti -periaatteella. Se 
oli tärkeä osa tapaamisia. 

African dance workout (Päättynyt) 

Kokoontumiskerrat 2018-19 7 Osallistujat 2018 20, 4 

Kokoontumiskerrat yhteensä  20 (2018 asti) Osallistujat yhteensä 24 

Maahanmuuttajataustaisia yhteensä 10 Kantasuomalaisia yhteensä 14 

Toiminnan kuvaus 2018-19: Liikunnallinen afrikkalainen tanssiryhmä, jossa tanssin lomassa myös tutustutaan ja kohdataan. 2019 
keväälle suunnitteilla ollut maakuntakiertue ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Toimintaa on yritetty käynnistää 
keväällä 2019 Ylistarossa, mutta sittemmin toiminta peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Yhteistyö: Suley Mbye ohjaajana.  

Keskeiset havainnot 2018-19: Kommentit ryhmästä suorastaan ylistäviä. Paljon kohtaamisia, hikeä ja hauskuutta. Todella sitou-
tuneet osallistujat. Näytön paikka myös Vimpelissä asuvalle ohjaajalle Suley Mbyelle. Suley todennäköisesti työllistyy liikuntaryh-
mien ohjaajana. ”parasta tarjolla olevaa liikuntaa Seinäjoella” -palautekommenttina mairitteleva. Vuonna 2019 keväällä käynnis-
tetty toiminta ei vetänyt puoleensa paljon osallistujia. Palautteen mukaan Ylistaro on liian kaukana. Toimintaa siirrettiin Ylistaroon 
testataksemme sen toimivuutta laajemmin maakunnassa. Etenkin maahanmuuttajien mukaan saaminen hankaloitui huomatta-
vasti ja toimintaan lähtemiseen ei ollut yhtä helppoa matkan vuoksi. Ylistarossa asuvat maahanmuuttajat emme onnistuneet 



tavoittamaan. Ohjaajalle tämä oli pettymys, mutta kokemus ryhmän ohjaajana antoi huomattavasti lisää rohkeutta vetää ryhmiä 
erilaisissa liikuntayrityksissä. Suley opiskelee ja vetää tanssiryhmää Alajärvellä. Hän kaavailee uutta ryhmää Seinäjoen kansalais-
opistoon. 

 

 

Orientaatioryhmä naisille (Päättynyt) 

Kokoontumiskerrat 2018 5 Osallistujat 2018 14 

Kokoontumiskerrat yhteensä  5  Osallistujat yhteensä 14  

Maahanmuuttajataustaisia yhteensä 13 Kantasuomalaisia yhteensä 1 

Toiminnan kuvaus: Ryhmä, jossa on tarkoitus opetella kädestä pitäen suomalaisen yhteiskunnan perusasioita (rakenteista verkko-
pankin käyttöön) harjoitellen samalla suomen kieltä. Ryhmässä pilotoidaan erilaisia kotouttamista tukevia välineitä ja ryhmän 
kanssa liikutaan myös arkisessa ympäristössä, kantasuomalaisia kohdaten. Ryhmä kokoontui Kasperin Seurakuntakodilla syksyllä 
2018, mutta Seinäjoen seurakunnan monikulttuurisen työn lakkautuksesta johtuen ryhmä keskittyi vuodenvaihteessa vain ”yllä-
pitämävään toimintaan”. Keväällä 2019 toiminta ei voinut jatkua, sillä osa mukana olleista on vaihtanut paikkakuntaa.  

Yhteistyö: Seinäjoen Seurakunnan monikulttuurisuustyö 

Keskeiset havainnot: Voimaannuttava ryhmä, jossa suomalaisen yhteiskunnan tuntemuksen puute on keskeinen havainto. Kieli-
taito oli jo osallistujilla hyvässä kehitysvaiheessa, mutta koska kaikki olivat ”maahanmuuttajaäitejä”, kosketus arkielämään suo-
messa näyttäisi olevan aika ohut. Hyvää palautetta. Ryhmätoimintaa pitäisi järjestää pakolaistyön toimesta kerran viikossa, kaikille 
tulijoille. Sille olisi selkeä tilaus, mutta niin kauan, kun pakolaistyö kokee virallisen kotouttamisprosessin vain ja ainoastaan omaksi 
työkseen, jonka he hallitsevat, ei tällaista tule tapahtumaan. Ryhmä mahdollistaisi myös vapaaehtoisena maahanmuuttajien pa-
rissa toimiville mielekästä tekemistä ja toisaalta maahanmuuttajille suoria kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan.  

 

 

 

 

 

Yhdeksi lisätoimintaryhmäksi voidaan laskea myös kesäksi 2017 Plan Internationalin, yhdessä kesä-

työhön työllistetyt maahanmuuttajanuori-kantasuomalaisnuori työparit (6 kpl). Hanketyöntekijä 

etsi sopivat parit, jotka työllistyivät Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran leiritoimintaan, toimistotyö-

hön sekä Lapualla järjestettyyn Mies-tanssipidot tapahtuman järjestelyihin. Työllistettyjen parien 

palkat maksettiin Plan-Internationalin koordinoimasta hankkeesta. Kokemukset näin tiiviistä pari-

työskentelystä olivat positiivisia. Koska toimintaa ei varsinaisesti rahoitettu hankkeesta, eikä kyse 

ole selkeästi toimintaryhmästä, eikä tapahtumasta, ei näitä henkilöitä ole laskettu mukaan tilastoin-

nissa.  

 



3.2.2. Tapahtumat ja niihin liittyvät tulokset ja havainnot 

 

Hankkeen tavoitteeksi on suunnitelmassa asetettu yhteensä kymmenen monikulttuurisen tapahtu-

man järjestäminen. Tapahtumien yhteenlasketuksi kävijätavoitteeksi on puolestaan asetettu 1500 

henkilöä. Tapahtumien tehtävänä on tavoittaa laajempi yleisön kiinnostus, tuoda tutuksi eri kult-

tuureja ja siten lisätä kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen 

on hankesuunnitelman mukaan pyrittävä myös osallistamaan maahanmuuttajia.   

 

Tapahtumien osalta jouduttiin hankkeessa tekemään arvovalintoja sekä tilastollista käsittelyä hel-

pottavia pieniä muutoksia: 

 

1. Osa toimintaryhmiksi tarkoitetuista piloteista muutettiin tilastoinnissa tapahtumiksi, koska 

toiminnasta ei muodostunut jatkuvaa.   

2. Suurempien iltamatyyppisten tilaisuuksien ohella järjestettiin pienempiä iltamia sekä muita 

pientapahtumia, sillä kontakti maahanmuuttajaväestöön jäi suuremmissa tapahtumissa vä-

häiseksi, työresurssien kuluessa tapahtuman järjestelyihin.  

3. Osassa tapahtumia, keskiössä olivat hankkeesta ja hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista 

tiedottaminen, joiden lisäksi ei ollut muuta ohjelmaa. Näissä tapahtumissa toiminta oli kui-

tenkin vuorovaikutteista osallistujien kanssa ja pyrkimyksenä oli aina tuottaa tietoa siitä, mil-

laiselle toiminnalle on kysyntää. Tämänkaltaiset tapahtumat olivat hankkeen itse järjestämiä 

ja ne luetaan tilastoinnissa hankkeen tapahtumiksi. Sen sijaan ne tiedotukselliset tapahtu-

mat, joissa hanke oli esillä vain osana tapahtumaa, eikä osallistujien kanssa käyty vuoropu-

helua hankkeen toiminnasta ja teemoista, jätettiin pois tapahtumatilastoinnista (näistä lisää 

yhteistyökumppaneiden kohdalla).   

 

Tehdyllä tapahtuman määritelmällä järjestettiin hankkeen toimintavuosina 2017-2019 yhteensä 44 

tapahtumaa. Tapahtumiin osallistui yhteensä 1822 osallistujaa. Lisäksi maakuntamuseolla toteute-

tun Kirjoittamattomat valokuva -näyttelyn kävijät olivat yhteensä 1283. Näistä 471 osallistuivat Va-

lokuvanäyttelyn yhteydessä järjestettyihin tapahtumiin opastuksien ja työpajojen muodossa. 



Yhteenlaskettuna hankkeen toimintavuosina kaikkiin tapahtumiin osallistui yhteensä 3105 osallis-

tujaa. Alla lueteltuna kaikki tapahtumat toimintavuosina 2017, 2018 ja 2019. 

.   

 

Vuosi 2017 

 

Suunnittelupäivä Kauhavalla 

Ajankohta 23.2.2017 Paikka Kauhava Osallistujat 8 Maahanmuuttajia noin % 0 

Tapahtuman kuvaus: Esivaihealueen ensimmäinen ta-
pahtuma, johon kutsuttiin maahanmuuttajien tai kan-
sainvälisyyden kanssa työtä tekeviä. Tarkoituksena oli 
suunnitella millaista toimintaa ja miten, sekä toisaalta 
tutustua toimijoihin. 

Havainnot: Saatiin yksi konkreettinen yhteistyöpyyntö (valo-
kuvaustyöpajat Lapua) sekä pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. 
Olemme myös huomioineet tilaisuudessa syntyneitä ideoita 
järjestetyssä toiminnassa.  

 

Yhteistyö: Kauhavan Nuorisoseura tarjosi tilat Muuta: Havaittiin, että ideat ovat ”meidän näkökulmas-
tamme” ja todettiin että maahanmuuttajien ääntä pitäisi 
saada kuuluviin, mikäli tällaisia suunnittelutapaamisia pide-
tään jatkossa.   

  

Harrastustoiminnan Pop-up tilaisuudet maahanmuuttajille 

Ajankohta 31.3.17 Paikka Lapua Osallistujat 8 Maahanmuuttajia noin % 95 % 

Tapahtuman kuvaus: Esiteltiin hanketta, harrastustoi-
minnan mahdollisuuksia ja tutustuttiin maahanmuutta-
jiin. Paikkana Lapuan Kristillinen opisto/Seurakunta-
opisto. Suunniteltiin, mitä voitaisiin tehdä yhdessä.  

Havainnot: Innokkuutta ja idearikkautta. Osa näistä kielikurs-
silaisista on ollut mukana hankkeen toiminnassa vielä myö-
hemminkin.  

 

Yhteistyö: Seurakuntaopisto Lapuan kampus Muuta:  

 

Kielikahvilat Lapualla 

Ajankohta 5.4./24.5.17 Paikka Lapua Osallistujat 10 Maahanmuuttajia noin % 70 

Tapahtuman kuvaus: Kielikahvilan tarkoituksena oli ke-
rätä Lapualla asuvat maahanmuuttajat saman pöydän 
ääreen, paitsi puhumaan suomea, myös verkottumaan 
Lapualaisten kanssa sekä keskenään. Erityisenä tarkoi-
tuksena oli myös aistia ja tunnustella maahan muutta-
jien tarpeita Lapualla. Tapahtuma onnistui kohtalaisesti 
tavoittamaan maahan muuttaneet (kuntarajat ylittä-
västi). Toisella kerralla paikalle saapui kuitenkin vain 3 
henkilöä. Myös kolmas kerta oli tarkoitus järjestää, 
mutta ketään ei saapunut paikalle. 

Havainnot: Verkostoiduttiin SPR Lapuan kanssa, Ohjattiin 
Alahärmässä asuva maahanmuuttaja teatteriharrastajien pa-
riin Alahärmään, rekrytoitiin Kauhavan vastaanottokeskuk-
seen uusi vapaaehtoinen suomenkielenopettaja. Keskustel-
tiin kirjaston kanssa tapahtumasta, jossa myös maahan-
muuttajien lapset olisivat mukana.  

 

 



Yhteistyö: Lapuan kaupunginkirjasto Muuta: Oletimme, että kielen oppiminen ja kielin varjolla tu-
tustuminen suomalaisiin olisi kiinnostanut enemmän. Toi-
saalta Kielikahvilaa ei ole saatu järjestettyä toimivaksi. Tapah-
tuma huomioitiin paikallislehdessä. 

 

Tanhuryhmä 

Ajankohta 23.4.2017 Paikka Lapua Osallistujat 15 Maahanmuuttajia noin % 25 

Tapahtuman kuvaus: Kauhavalla Järjestettävää itä-
maista iltamaa edeltävät monikulttuuriset tanssiesitys-
harjoitukset. Tarkoitus oli törmäyttää muutama turva-
paikanhakija/oleskeluluvan saanut osaksi Haapakosken 
tanssiryhmää.   

Havainnot: Saatiin erittäin hyvää palautetta tanhuryhmältä. 
Kohtaaminen maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä on-
nistui erinomaisesti. Kulttuuriset raja-aidat eivät näkyneet. 
Afganistanilaissyntyiset osallistujat olivat kuitenkin ”teinejä” 
eikä ikäihmisten kanssa olo tuntunut heistä luontevalta, kun 
asiasta jälkeenpäin pyydettiin palautetta.  

Yhteistyö: Haapakosken nuorissoseuran tanhuporukka Muuta: Työstetty esitys onnistui myös hyvin 

 

Tasa-arvopäivän tapahtuma - Lapualla 

Ajankohta 28.4.2017 Paikka Lapua Osallistujat 108 Maahanmuuttajia noin % 10 

Tapahtuman kuvaus: Lapuan lukion oppilaskunnan 
pyynnöstä esiteltiin Lukiolaisille eri taustoista tulevia 
maahanmuuttajia. Mukana oli 7 esitystä (suomeksi ja 
englanniksi) Esiintyjät mm. Irak, Turkki, Nigeria, Viet-
nam. 

Havainnot: Monet opiskelijoista eivät olleet aikaisemmin 
kuulleet ulkomaalaisen puhuvan heille, vain kourallinen oli 
aiemmin nähnyt turvapaikanhakijan tai kuullut hänen puhu-
van. Saadun palautteen mukaan oli silmiä avaava kokemus. 
Maahanmuuttajat saivat keksiä ohjelmanumeronsa itse. Mu-
kana oli kieltenopiskelijoita Sedusta.  

Yhteistyö: Lapuan lukion oppilaskunta ja Sedu aikuis-
koulutus 

Muuta:  

 

 

Itämaiset iltamat 

Ajankohta 4.5.2017 Paikka Kauhava Osallistujat 120 Maahanmuuttajia noin % 50 

Tapahtuman kuvaus: Noin 150 hengelle suunnattu ta-
pahtuma, jossa tarjottiin osallistujille ruoka sekä 4 kult-
tuuripainotteista ohjelmanumeroa, jotka olivat Kuoro. 
tanhu, improvisaatioteatteri ja yhteistanssi. Tapahtuma 
jakautui kahteen osaan, joiden välissä on teetauko. 

 

Seitsemän maahanmuuttajaa osallistui tapahtuman 
käytännön järjestelyihin. Tapahtumassa esiintyi myös 
maahanmuuttajalapsista koostuva kuoro ja tapahtu-
man toteutusidea tuli kurditaustaiselta Kauhavalla asu-
valta maahanmuuttajalta.  

Havainnot: Illan toteutus oli kaikkinensa pieniä äänentoistol-
lisia haasteita lukuun ottamatta kohtuullisen onnistunut. Jat-
kossa tapahtumat edellyttävät mielestäni tarkempaa kohde-
ryhmän rajaamista, tilaisuuden rakentamista ”ohjelmiston 
pohjalta” eikä ohjelmistoa tilaisuuden pohjalta. Tapahtuman 
palaute kävijöiltä oli positiivinen. Osallistujamäärät laskettu 
ovelta, listassa 65 nimeä (mm. lapsikuoron laulajat 20 ja tan-
huryhmän jäsenet, eivät kirjoittaneet nimiänsä).    
 

Tilaisuuden työmäärä ja hinta eivät vastanneet täysin odotuk-
sia itse tapahtumasta. Toisaalta tavoitimme luultavasti juuri 
ne henkilöt, jotka Kauhavalla kyseisenlaiseen tilaisuuteen voi 
tavoittaa. Paikalla oli myös toimittaja. 



Yhteistyö: Kauhavan Nuorisoseura tarjosi tilat, Kauha-
van vastaanottokeskus logistista apua ja lisäkäsiä.  

Muuta: Todettiin pienten tapahtumien mahdollistavan te-
hokkaamman hanketavoitteiden mukaisen työskentelyn, sillä 
suuressa tapahtumassa kaikki aika kuluu itse tapahtuman jär-
jestämiseen. Tapahtuma huomioitiin paikallislehdessä. 

 

Lappajärven empatiapaja 

Ajankohta 11.5.2017 Paikka Lappajärvi  Osallistujat 57 Maahanmuuttajia noin % 1 

Tapahtuman kuvaus: Opetetaan tunteiden käsittelyä ja 
samaistumista hyödyntäen erilaisia luovia menetelmiä. 
Harjoitukset koostuvat lämmittelystä sekä varsinaisesta 
”samaistumisharjoituksesta”, jossa hyödynnetään valo-
kuvanäyttelyn kuvia ja tarinoita 

Havainnot: Tapahtuman osallistujat kiittelivät kovasti ja toi-
minta onnistui herättämään nuorissa ajatuksia erilaisuudesta 
ja siitä, miten maahan muuttanut näkee suomalaista yhteis-
kuntaa. 

Yhteistyö: Lappajärven nuoriseura tarjosi tilat, Maa-
koto-hanke markkinoi tapahtuman kohderyhmälle 

Muuta:  

 

Kotouttamistarjotin Kauhavalle 

Ajankohta 31.5.2017 Paikka Kauhava Osallistujat 14 Maahanmuuttajia noin % 0 

Tapahtuman kuvaus: Järjestettiin kotouttamistarjotti-
men suunnittelutilaisuus alueen toimijoille. Hanke vas-
tasi käytännön rakenteesta. SPR sisällöstä, Kaupunki 
tiedottamisesta. Luotiin kotouttamistarjottimet.  

Havainnot: Kotouttamistarjottimista tuli melko vajaita, sillä 
toimintaa on alueella vähän. Tilaisuus toimi kuitenkin hyvnä 
alueellisena tutustumistilaisuutena toimijoiden kesken 

 

Yhteistyö: Spr-Länsi Suomi ja Kauhavan Kaupunki Muuta: 

 

 

 

Valokuvaus ja tarinankirjoitustyöpajat 

Ajankohta 4,5,8.6.2017 Paikka Lapua Osallistujat 14 Maahanmuuttajia noin % 80 

Tapahtuman kuvaus: Järjestettiin Yhdessä Pohjanmaan 
Valokuvakeskuksen kanssa tarinankirjoitukseen ja valo-
kuvaukseen liittyvät työpajat, joihin kutsuttiin osallistu-
jiksi kieltenopiskelijoita. Tarkoituksena oli tarinan ja va-
lokuvauksen keinoin löytää perspektiiviä suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja omaan identiteettiin.  

Havainnot: Onnistui hyvin ja antoi uusia näkökulmia osallistu-
jille. Päivien aikana paljon kohtaamisia myös suomalaisten 
kanssa, teeman tiimoilta.  

 

Yhteistyö: Pohjanmaan valokuvakeskus ry. Muuta: Hankkeella päävastuu koordinoinnista sekä ryhmäyt-
tämisestä. 

 

Harrastustoiminnan pop-up, Kauhava 



Ajankohta 17.8.2017 Paikka Kauhava Osallistujat 11 Maahanmuuttajia noin % 90 

Tapahtuman kuvaus: Järjestettiin Kauhavan (Sedu) 
suomenkielen opiskelijoille tiedotustilaisuus harrastus-
mahdollisuuksista, hankkeesta ja ryhmätoiminnan mer-
kityksestä.  

 

Havainnot: Ryhmän oppilaita osallistui syksyllä myös yhteis-
suunnittelutilaisuuksiin ja myöhemmin, vuonna 2018 toimin-
taan Seinäjoella. Tilaisuudessa erittäin passiivisesti osallistu-
nut ryhmäläinen tuli myöhemmin syksyllä 2018 kertomaan 
meille elämäntilanteensa muutoksesta ja toivoi, että voisi löy-
tää kauttamme jotain toimintaa. Hän sekä hänen aviomie-
hensä osallistuivat kahteen ryhmään 2018-2019.   

Yhteistyö: Sedu aikuiskoulutus Muuta: - 

 

Ulkoilupäivä maahanmuuttajille 

Ajankohta 10.9.2017 Paikka Seinäjoki Osallistujat 50 Maahanmuuttajia noin % 50 

Tapahtuman kuvaus: Toiminnallinen perhepäivä, jossa 
maahanmuuttajaperheet ja suomalaiset perheet kohta-
sivat yhdessä tekemisen kautta. Toiminnallisia pisteitä 
sisällä ja ulkona. mm. perinneleikkejä, leikkirasteja, kep-
pihevosrata sekä jalkapalloa. 

Havainnot: Tapahtuma keräsi mukavasti porukkaa ja se no-
teerattiin myös Ilkassa. Tapahtuman väki vaihtui tapahtuman 
aikana, joten todellinen kävijämäärä välillä 50-80. Tapahtuma 
oli suuren yhteistyöporukan ensimmäinen maahanmuutta-
jille suunnattu tapahtuma, mukana oli myös useampia vapaa-
ehtoisia. Myrskyinen sää rajoitti ulkoilua, mutta säähän oli va-
rauduttu mahdollisuudella toteuttaa tapahtuma sisätiloissa. 
Paljon kohtaamisia ja suunnittelussa oli mukana myös maa-
hanmuuttajia. 

Yhteistyö: Suuri joukko vapaaehtoisia, Seinäjoen Seura-
kunta, MLL pohjanmaan piiri, Seinäjoen Lukio, Seinä-
joen liikunta- ja vapaa-aika. 

Muuta:  

 

 

 

 

Kauhavan yhteissuunnittelupajat (2kpl) 

Ajankohta 14.9.2017 

28.9.2017 

Paikka Kauhava Osallistujat 17 Maahanmuuttajia noin % 30 

Tapahtuman kuvaus: Maahanmuuttajille ja kantaväes-
tölle suunnattu yhteissuunnittelutilaisuus, jossa käytet-
tiin erilaisia luovia innovointimenetelmiä. Tapahtuma 
tuotti kaikkinensa kymmeniä toteuttamiskelpoisia ide-
oita. Ideoissa valittiin kolme, joista lopulta päädyttiin 
toimintaryhmänä toteuttamaan yksi.  

Havainnot: Mukana hyvin eri taustaisia ihmisiä, mutta yhtei-
set ideat syntyivät silti vaivatta. Alussa oli tarkoituksena pitää 
vain yksi suunnittelukierros, mutta ideat jäivät sen verran 
yleiselle tasolle, että päätettiin jalostaa muutamaa ideaa jat-
kokierroksella. Erityisen tärkeää oli saada myös maahan-
muuttajien näkemykset esille ja siinä onnistuttiinkin melko 
hyvin. 

 

Yhteistyö: Kauhavan kaupunginkirjasto ja Kauhavan 
kaupunki 

Muuta: Syntynyt toiminta: Juurilla -lähimatkailuryhmä. 

 



Survival Day 

Ajankohta 8.10.2017 Paikka Seinäjoki Osallistujat 8 Maahanmuuttajia noin % 50 

Tapahtuman kuvaus: Luontopäivä, jossa ripaus selviy-
tymistaitoja. Markkinointiin erityisesti nuorille. Järjes-
tettiin Kyrkösjärven maisemissa. Mukana lukioikäistä 
kantaväestöä, vaihto-oppilaita sekä oleskeluluvan saa-
neita nuoria Seinäjoen perheryhmäkodilta. 

Havainnot: Oivaltamisen riemua ja kohtaamisia. Vaikea ikä-
luokka saada mukaan toimintaan. Markkinoitiin lukiolla 
melko näkyvästi, mutta kiinnostuneista läheskään kaikki eivät 
saapuneet paikalle. 

Yhteistyö: Joupin perheryhmäkoti Muuta: 

 

Infotapahtuma EP-opistolla 

Ajankohta 10.10.2017 Paikka Ilmajoki Osallistujat 20 Maahanmuuttajia noin % 0 

Tapahtuman kuvaus: Tilaisuudessa jaettiin tietoa maa-
hanmuuttajista, monikulttuurisuudesta ja pohdittiin 
vuorovaikutteisesti yhteiskunnan kansainvälistymisen 
aiheuttamia muutoksia. Suunnattu nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaajille.  

Havainnot: Tulevat nuorisopuolen työntekijät saivat silmin 
nähden lisäperspektiiviä. Heillä teetetty empatiaharjoitus ha-
vahdutti ymmärtämään uusia asioita maahanmuuttajista 
sekä omasta kotialueesta.  

Yhteistyö: Etelä-Pohjanmaan opisto/nuva Muuta: Markkinoitiin samalla hanketta mahdollisuutena tu-
tustua toimintaan, jossa on mukana maahanmuuttajia.  

 

 

 

 

 

Yhteisöt kotouttajina -työpaja 

Ajankohta 14.12.2017 Paikka Seinäjoki Osallistujat 10 Maahanmuuttajia noin % 0 

Tapahtuman kuvaus: Ammattilaisille suunnattu kat-
saus maahanmuuttoon ja kotouttamiseen Etelä-Poh-
janmaalla. Tilaisuuden toiminnallisessa osuudessa teh-
tiin Seinäjoen kotouttamistarjotinta sekä perehdyttiin 
palvelumuotoilun tarjoamiin menetelmiin toiminnan 
suunnittelun välineenä.  

 

Havainnot: Pieni määrä osallistujia kertoo osaltaan siitä, että 
kotouttamisasiat eivät kiinnosta alueen toimijoita siinä mää-
rin, kun vuoden 2015 tapahtumien jälkeen. Toisaalta pieni 
määrä osallistujia mahdollisti toiminnallisen osuudessa asioi-
den syvällisemmän tarkastelun.  

 

Yhteistyö: Kotona Suomessa hanke, SPR:n Länsi-Suomi, 
Seinäjoen seurakunta (tilat) 

Muuta:  

 

VUOSI 2018 

 



Nalleseikkailu Kauhajoki 

Ajankohta 18.1.2018 Paikka Kauhajoki Osallistujat 97 Maahanmuuttajia noin % ? 

Tapahtuman kuvaus: Mamman kulta kiertää maailmaa 
toimintaryhmän mukaisen konseptin kevennetty ”siir-
reltävä2 versio, jossa pääpainona edelleen aistit, mutta 
tavoitteena kohtaamisen sijaan asennekasvatus ja kult-
tuurienvälisen vuoropuhelun kasvattaminen sekä oman 
identiteetin tunnistaminen osana kansainvälistyvää 
Etelä-Pohjanmaata.  

Havainnot: Toimi kuten alkuperäisessä Mamman kulta -kon-
septissa. Osallistujat olivat tyytyväisiä ja kävivät keskustelua 
eri maista ja kulttuureista. 

Yhteistyö: Inka keskus ja Kauhajoen kaupunginkirjasto Muuta: Paikallislehti oli paikalla  

 

Meet and Shoot, valokuvapaja 

Ajankohta 29.1.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 10 Maahanmuuttajia noin % 60 

Tapahtuman kuvaus: Erilainen valokuvatyöpaja, jossa 
kuvauksen ja kuvan on tarkoitus olla ryhmähengen ja 
keskustelun virittäjä. Tarkoituksena oli tuottaa ryhmä-
toimintaa ja tämä alkoikin hyvin. Toisella kerralla vain 
kaksi saapui paikalle ja toiminta päätettiin lopettaa, sillä 
yhteistyökumppanilla oli myös tulossa muutoksia toi-
mintaan.   

Havainnot: Jäi kertaluontoiseksi, mutta kokemus oli erittäin 
hyvä ja rohkaiseva. Kaikki osallistujat olivat aidosti kiinnostu-
neita valokuvaamisesta ja olivat valmiita käymään vuoropu-
helua toistensa kanssa. Mukava ryhmä, joka harmillisesti lop-
pui sitoutumisen puutteen ja tulossa olevien JOJO:n toimin-
nan muutosten myötä.  

Yhteistyö: Seinäjoen Kaupunki/jojo Muuta:  

 

 

 

Nalleseikkailu, Isojoki 

Ajankohta 6.2.2018 Paikka Isojoki Osallistujat 75 Maahanmuuttajia noin % ? 

Tapahtuman kuvaus: Mamman kulta kiertää maailmaa 
toimintaryhmän mukaisen konseptin kevennetty ”siir-
reltävä2 versio, jossa pääpainona edelleen aistit, mutta 
tavoitteena kohtaamisen sijaan asennekasvatus ja kult-
tuurienvälisen vuoropuhelun kasvattaminen sekä oman 
identiteetin tunnistaminen osana kansainvälistyvää 
Etelä-Pohjanmaata. 

Havainnot: Mukaan saatiin myös afrikkalaistaustainen maa-
hanmuuttaja, joka toi mukaansa aivan uudenlaisen aspektin. 
Keskustelua ja puhetta riitti enemmän ja lasten kokemus mat-
kasta vaikutti olevan vieläkin aidompi. Päätettiin ottaa maa-
hanmuuttajia mukaan aina kun se on mahdollista.  

 

Yhteistyö: Inka-keskus ja Isojoen kirjasto  Muuta: 

 

Nepalese Evening 

Ajankohta 17.2.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 20 Maahanmuuttajia noin % 52 

Tapahtuman kuvaus: Teemallinen ilta, jossa kevyttä 
ohjelmaa, naposteltavaa ja ennen kaikkea keskustelua 

Havainnot: Illat varsin tykättyjä, koska tarkoituksena ei ole 
suorittaa, vaan aidosti tutustua uusiin ihmisiin. Toisaalta eivät 



ja kohtaamisia. Tapahtuman tuottamiseen osallistui ne-
palilaistaustaisia. 

 

 

kovin sitouttavia ja osalla palautetta tuli myös ohjelman vä-
hyydestä. Ei jatketa, mutta on hyvä pitää mielessä myös se, 
että ohjelma voi viedä huomiota ja aikaa todellisilta kohtaa-
mistilanteilta ja hyviltä keskustelunaluilta.  

Yhteistyö: Right hand ry. vastasi pitkälti käytännön to-
teutuksesta. Seinäjoen kaupunki/JOJO 

Muuta: 

 

Harrastustoiminta Pop-up, Seinäjoki  

Ajankohta 21.2.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 70 Maahanmuuttajia noin % 95 

Tapahtuman kuvaus: Järjestettiin Seinäjoen (Sedu) 
suomenkielenopiskelijoille tiedotustilaisuus harrastus-
mahdollisuuksista, hankkeesta ja ryhmätoiminnan mer-
kityksestä. Samalla selvitettiin kyselytutkimuksella kiel-
tenopiskelijoiden harrastustottumuksia, tarpeita ja tie-
tämystä harrastamisen mahdollisuuksista. Vastauksista 
ilmeni usein tietämättömyys siitä, missä ja miten voi 
harrastaa. Osa koki, ettei ole aikaa tai ettei ole tarvetta 
harrastuksille. 70 hengen osallistujaporukasta vain 4-5 
ilmaisi selkeästi tarpeen harrastaa ja löytää harrastus.  

Havainnot: Ei tuottanut toivottua tulosta näin suurella poru-
kalla. Lapuan ja Kauhavan tilaisuudessa vuorovaikutusta oli 
selkeästi enemmän ja asioita pystyttiin avaamaan tarkemmin. 
Tilaisuudessa saimme kuitenkin arvokasta tietoa tottumuk-
sista ja tarpeista, sen sijaan emme kädestä pitäen pystyneet 
opastamaan. Suuressa ryhmässä syntyy helposti myös pieniä 
ryhmiä, joiden keskittyminen on matkapuhelimessa, eikä esi-
tyksessä. Kielten opettajat kiittelivät kuitenkin jälkikäteen ja 
teimme joka tapauksessa toimintamme tunnetuksi.  

 

Yhteistyö: Sedu aikuiskoulutus Muuta: 

 

 

 

 

Portuguese Evening 

Ajankohta 17.3.2018 Paikka Seinäjoki  Osallistujat 29 Maahanmuuttajia noin % 62 

Tapahtuman kuvaus: Teemallinen ilta, jossa kevyttä 
ohjelmaa, naposteltavaa ja ennen kaikkea keskustelua 
ja kohtaamisia. Tapahtuman tuottamiseen osallistui 
Portugalilaistaustaisia 

 

Havainnot: Illat varsin tykättyjä, koska tarkoituksena ei ole 
suorittaa, vaan aidosti tutustua uusiin ihmisiin. Toisaalta eivät 
kovin sitouttavia ja osalla palautetta tuli myös ohjelman vä-
hyydestä. Ei jatketa, mutta on hyvä pitää mielessä myös se, 
että ohjelma voi viedä huomiota ja aikaa todellisilta kohtaa-
mistilanteilta ja hyviltä keskustelunaluilta. 

 

Yhteistyö: Right hand ry. vastasi pitkälti käytännön to-
teutuksesta. Seinäjoen kaupunki/JOJO 

Muuta: 

 

Talvirieha Joupiskalla 

Ajankohta 18.3.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 40 Maahanmuuttajia noin % 25 



Tapahtuman kuvaus: Vapaamuotoinen pulkkailutapah-
tuma Joupiskalla, jossa vapaata yhdessäoloa, keskuste-
lua kahvin ja mehun ääressä. 

Havainnot: Mukaan tuli myös satunaisia pulkkailijoita, joten 
osallistujamäärää vaikea arvioida tarkkaan. Toive lähti maa-
hanmuuttajaperheiltä.  

Yhteistyö: Seinäjoen seurakunta Muuta: 

 

Kirjaston kv. -viikon tapahtumat 

Ajankohta 20.3.2018- 

25.3.2018 

Paikka Seinäjoki Osallistujat 147 Maahanmuuttajia noin % ? 

Tapahtuman kuvaus: Kirjaston kv. työryhmä kutsui 
meidät pääyhteistyökumppanina suunnittelemaan 
suurta tapahtumakokonaisuutta rasisminvastaiselle vii-
kolle. Tiiviin ja pitkän suunnittelurupeaman jälkeen syn-
tyi tapahtuma, jonne tuotimme itsenäisesti seuraavat 
osuudet:  

- Maahanmuuttajataustaisten paneelikeskus-
telu kansainvälistyvästä Etelä-Pohjanmaasta 
ja Etelä-Pohjanmaalla asumisesta.  

- Akateeminen luento siitä, miten hahmo-
tamme omaa ja meille vierasta kulttuuria. 

- Elokuvafestivaalit – jonka teemana moni-
naisuus.   

- Nalleseikkailu (mamman kulta konseptilla) 

Näiden lisäksi suunnittelemassa ja osatoteuttamassa 
monikielisiä satutuokioita, kansainvälisyysmessuja sekä 
musiikki ja teatteriesitystä. 

Havainnot: Ne tapahtumat, joista olimme itse vastuussa, su-
juivat kohtalaisesti. Paneeli huomioitiin laajasti lehdistössä ja 
luento nostettiin jo ennalta esiin. Paneeli ja Luento kilpailivat 
kuulijoista kaupunginteatterin ”ohjelmiston esittelyesityk-
sen” kanssa sekä Rytmikorjaamolla järjestetyn tilaisuuden 
kanssa. Kävijöistä monet lähtivät kesken, ilmoittaen mene-
vänsä teatterille tai rytmikorjaamolle. Paneeli ja luento olivat 
sisällöllisesti onnistuneita ja yleisö viihtyi hyvin.  

 

Elokuvafestivaalien elokuvat vetivät porukkaa ennakoitua vä-
hemmän, mutta kävijät olivat tyytyväisiä. SCIFF-festivaalin 
kanssa tekemämme yhteistyö vakuutti kirjaston ja elokuva-
festivaalit järjestettiin pienoismuodossa myös lokakuussa 
2018 (ilman hanketta). Elokuvien markkinointiin panostettiin 
paljon, joten siinä mielessä saavutettuun yleisömäärään ei voi 
olla tyytyväinen. Toisaalta elokuvat saatiin näyttää ilmaiseksi 
ja yllättäen erään elokuvan ohjaaja myös saapui paikalle.  

 

Nalleseikkailut sujuivat hyvin ja niihin osallistui kohtuullinen 
määrä osallistujia., mukana oli myös maahanmuuttajataustai-
sen toteuttama osuus. 

 

Tapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut, vaikka kävijä-
määrätavoitteet eivät toteutuneet. Arviointikokouksessa to-
dettiin tapahtuman olleen ehkä tarjonnaltaan liiankin laaja. 
Kansainvälinen päivä jäi kuitenkin konseptina elämään ja 
vuonna 2019 se laajenee myös lähikirjastoihin.  

Yhteistyö: Seinäjoen kaupunginkirjasto, SCIFF, vesaiset 
ry 

Muuta: Toimintamalli? 

 

Päiväleiri maahanmuuttajaperheille 

Ajankohta 2.4.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 37 Maahanmuuttajia noin % 85 

Tapahtuman kuvaus: Perhepäivä Cafe Kismuksessa 
sekä lähiluonnossa. Ohjelmassa tietoa Suomesta, va-
paata keskustelua, ruuanlaittoa yhdessä ja lapsille pe-
lejä sekä leikkejä.   

Havainnot: Tapahtumana liian iso kolmelle työntekijälle. vuo-
rovaikutus jäi tapahtuman käytännön toteutuksen alle. Osal-
listujat nauttivat ja antoivat hyvää palautetta.  



Yhteistyö: Seinäjoen seurakunta, Seinäjoen kaupungin 
pakolaistyö (tiedotus) 

Muuta:  

 

Monikulttuurisuustyöpaja Sedun lähihoitajaopiskelijoille 

Ajankohta 10.4.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 25 Maahanmuuttajia noin % ? 

Tapahtuman kuvaus: Tilaisuus, jossa kerrottiin moni-
kulttuurisuudesta sekä käytiin vuoropuhelua siitä, mi-
ten moninaistuminen vaikuttaa tulevaisuudessa opiske-
lijoiden työnkuvaan. M 

 

 

Havainnot: Kutsu tuli opettajalta ja myöhemmin selvisikin, 
ettei monikulttuurisuudesta ole juurikaan opintoja tarjolla. 
Tulevaisuuden hoitotyössä tämän tulisi kuitenkin olla itses-
täänselvyys. Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, että hoi-
totyön työyhteisöt monimuotoistuvat.  

 

Yhteistyö: Sedu Muuta: 

 

Vapaaehtoisten suunnittelukaffit 

Ajankohta 10.4.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 10 Maahanmuuttajia noin % 0 

Tapahtuman kuvaus: Koottiin yhteen vapaaehtoiset, 
jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa. Mah-
dollistettiin ajatusten vaihto vapaaehtoisten kesken ja 
tiedusteltiin tarpeita, joita vapaaehtoiset ovat havain-
neet. 

 

Havainnot: Vapaaehtoiset työskentelevät maahanmuuttajien 
parissa alueella melko ”yksinään”, ilman minkäänlaista tukea. 
he ovat kotouttamista tukeva voimavara, josta olisi tärkeä pi-
tää huolta. Toisaalta heille olisi tärkeää tarjota myös koulu-
tusta ja lisätietoa kotouttamisesta, sillä yksinään toimiminen 
”vaiston varassa” ei välttämättä johda maahanmuuttajan-
kaan kannalta parhaan lopputulokseen.  

Yhteistyö: Seinäjoen seurakunta tarjosi tilat ja tiedotti 
omia vapaaehtoisiaan. 

Muuta:  

 

Spanish evening 

Ajankohta 14.4.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 28 Maahanmuuttajia noin % 82 

Tapahtuman kuvaus: Teemallinen ilta, jossa kevyttä 
ohjelmaa, naposteltavaa ja ennen kaikkea keskustelua 
ja kohtaamisia. Tapahtuman tuottamiseen osallistui Es-
panjalaistaustaisia. 

 

 

Havainnot: Illat varsin tykättyjä, koska tarkoituksena ei ole 
suorittaa, vaan aidosti tutustua uusiin ihmisiin. Toisaalta eivät 
kovin sitouttavia ja osalla palautetta tuli myös ohjelman vä-
hyydestä. Ei jatketa, mutta on hyvä pitää mielessä myös se, 
että ohjelma voi viedä huomiota ja aikaa todellisilta kohtaa-
mistilanteilta ja hyviltä keskustelunaluilta.  

Yhteistyö: Yhteistyö: Right hand ry. vastasi pitkälti käy-
tännön toteutuksesta. Seinäjoen kaupunki/JOJO 

Muuta: 

 

BBQ piknik 



Ajankohta 16.6 Paikka Lapua Osallistujat 11 Maahanmuuttajia noin % 75 

Tapahtuman kuvaus: Vapaamuotoinen leiritilaisuus, 
jossa oli mahdollista tutustua uusiin ihmisiin. Grillailua, 
sauna ja uintimahdollisuus houkutteli paikalle muuta-
mia maahanmuuttajia ja vanhastaan toiminnasta tut-
tuja kantasuomalaisia.  

Havainnot: Mukavaa yhdessäoloa. 

 

Yhteistyö:  Muuta: 

 

Avartti info 

Ajankohta 7.7.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 11 Maahanmuuttajia noin % 80 

Tapahtuman kuvaus: Avartti on nuorille suunnattu it-
sensä kehittämiseen tarkoitettu kansainvälinen oh-
jelma. Info järjestettiin Joupin perheryhmäkodissa ja 
sinne saapui ohjelmassa mukana olevia maahanmuut-
tajataustaisia nuoria Keski-Suomesta (Avartti-toimin-
nan kustantamana).  

Havainnot: Ohjelma voisi olla erittäin hyödyllinen, jos sitä ym-
märrettäisiin laajamittaisesti hyödyntää. Ryhmäkodista ei lo-
pulta löytynyt riittävää kiinnostusta aloittaa ohjelma, mutta 
tilaisuus tuotti syväluotaavaa tietoa tarpeista. Uuden asian 
esittelyssä oli hyötyä, että mukana oli samataustaisia henki-
löitä, jotka puhuivat omasta kokemuksesta omalla äidinkie-
lellä.    

Yhteistyö Muuta: Osallistujamäärä: 7 kehittämislomaketta, 4 vierasta 
Jyväskylästä.  

 

 

 

 

 

 

Mamman kulta -leiri 

Ajankohta 10.7.2018 Paikka Lapua Osallistujat 77 Maahanmuuttajia noin % 25 

Tapahtuman kuvaus: Mamman kulta konseptin mukai-
nen leiri, jossa toimintaa koko perheelle, mahdollisuus 
uida ja saunoa.  

 

 

 

 

Havainnot: Suunnitelmissa oli 25-30 osallistujan leiri, mutta 
vähäisellä markkinoinnilla leirille ilmoittautui lopulta noin 80 
osallistujaa. Paljon kohtaamisia, vuoropuhelua ja oivalta-
mista. Maahanmuuttajataustaisia mukana suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Noin 20 maahanmuuttajaa osallistujissa. 

 

Yhteistyö: Muuta: Väkeä olisi riittänyt enemmänkin. 

 

Elopiknik 



Ajankohta 31.7.2018 Paikka Ylihärmä Osallistujat 90 Maahanmuuttajia noin % 22 

Tapahtuman kuvaus: Kesätapahtuma, jossa alueella 
asuvat maahanmuuttajat järjestävät paikkakunnan per-
heille toiminnallisia rasteja. Mukana oli mm. Belgia, 
Saksa, Eritrea, Kiina, Georgia ja Venäjä.  

 

 

 

Havainnot: Osallistujat olivat hyvin kiinnostuneita järjestystä 
toiminnasta ja järjestäjistä. Päivä lisäsi kävijöiden kiinnostusta 
alueen erijuurisiin asukkaisiin. Tapahtuma jouduttiin noin 45 
minuutin jälkeen siirtämään sisätiloihin ukkosen takia. Li-
säkävijöitä ei sään takia tullut, mutta jo paikalle saapuneet 
(eikä vielä sään takia poistuneet) jatkoivat sisätiloissa (Anssin 
Jussin Areena). Maahanmuuttajat olivat silminnähden iloisia 
ja ylpeitä omista toimintarasteistaan. Tällaiselle toiminnalle 
on jatkossakin olemassa tarvetta ja tilausta.  

Yhteistyö: Kauhavan kaupunki, Kauhava association, 
Ylihärmän kuntokeskus. ym. ym.  

Muuta: Paikallislehden toimitus paikalla. Elopiknik tapahtu-
maan virike tuli Juurille -lähimatkailuryhmästä, joka osallistui 
myös elotryskööt tapahtumaan.  

 

 

Oppaan suunnittelupaja 

Ajankohta elokuu 2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 8 Maahanmuuttajia noin % 85 

Tapahtuman kuvaus: Sanna Durmaz teki hankkeelle 
opinnäytetyönä harrastustoiminnan opasta maahan-
muuttajille. Opasta varten hän kokosi ryhmän, joka ko-
koontui muutamia kertoja.  

Havainnot: Oppaan suunnittelu käyttäjälähtöisesti teki op-
paasta paremman ja helppolukuisemman maahanmuutta-
jalle.  

Yhteistyö: Muuta: Opas liitemateriaalina ja sitä voidaan tulostaa jaetta-
vaksi esimerkiksi Te-toimistoihin.  

 

 

 

Kauhavan flikat ja ukot 

Ajankohta Syys/loka-
kuu 2018 

Paikka Kauhava Osallistujat 20 Maahanmuuttajia noin % 65 

Tapahtuman kuvaus: Tapahtuma kokosi Kauhavan alu-
een maahanmuuttajia viettämään yhteistä iltaa kan-
tasuomalaisten kanssa, tarkoituksena tiedustella ni-
menomaan työperäisten maahanmuuttajien tarpeita ja 
halukkuutta osallistua erilaiseen toimintaan yhdessä 
kantasuomalaisten kanssa. Naiset kokoontuivat Ylihär-
mässä, miehet Kauhavalla 

Havainnot: Naiset perustivat yhteisen whatsapp ryhmän, 
jossa käydään edelleen keskustelua. Miesten kohdalla ei syn-
tynyt selkeitä ideoita tai jatkuvaa kontaktiverkostoa, mutta 
saatiin tietoa tarpeista. Miesten kohdalla oli hieman kielimuu-
reja, sillä muutama osallistujista ei puhut suomea kovinkaan 
hyvin.  

Yhteistyö: Kauhava Association, Kauhava Rotaryt Muuta: 

 

KULTTUURIKATTILA 

Ajankohta 27.10.2018 Paikka Kauhava Osallistujat 200 Maahanmuuttajia noin % 33 



Tapahtuman kuvaus: Suuri monikulttuurinen tapah-
tuma, jossa mukana paljon eri toimijoita sekä suuri 
joukko vapaaehtoisia. Tapahtuman suunnitteluun osal-
listui noin 10-15 maahanmuuttajataustaista ihmistä.  
Hankkeen osuus tässä tapahtumassa oli vastata tapah-
tuman juonnosta, koordinoida kolmen maahanmuutta-
jaryhmä osallistumista toteutukseen, vastata kävijöille 
suunnatusta rastitehtävästä. Osittain tehtävämme 
määrittyi sattumalta, koska johtajuutta eivät halunneet 
muutkaan ottaa.  

 

 

 

Havainnot: Huolimatta siitä, että maahanmuuttajataustaiset 
pääsivät tapahtumassa tuomaan esiin omaa osaamistaan ja 
kulttuurejaan, jäi osallisuus vähän pintapuoliseksi, sillä tapah-
tuman suunnitteluun he eivät osallistuneet muutoin kuin 
oman ”ohjelmanumeronsa” osalta. Saatu palaute oli erittäin 
positiivista, kantasuomalaiskävijät tutustuivat rohkeasti ”ta-
vallisuudesta poikkeavan” tapahtuman ihmisiin ja tarjontaan. 
Mukana oli paitsi maahanmuuttajia esittelemässä omaa kult-
tuuria, myös useampia kantasuomalaisia esittelemässä esi-
merkiksi pohjalaisia makuja. Järjestävien tahojen määrä sekä 
poikkeuksellisen laaja tiedotus huomioiden, 200 osallistujan 
tavoittaminen oli korkeintaan kohtalainen saavutus. Järjeste-
lyt huomioiden se oli kuitenkin se määrä, jota pystyimme rea-
listisesti palvelemaan, eikä enempää olisi juurikaan mahtu-
nut.  Antoi maahanmuuttajille enemmän, kuin järjestäjille ja 
hyvä niin.  

Yhteistyö: Muuta: Paikallinen media oli paikalla ja tapahtumasta tiedo-
tettiin poikkeuksellisen laajasti kaikissa alueen paintuissa me-
dioissa.  

 

 

Mamman kulta -tapahtumakiertue 

Ajankohta Marraskuu Paikka Seinäjoki 

(Nurmo, 

p-sjk) 

Osallistujat 200 Maahanmuuttajia noin % ? 

Tapahtuman kuvaus: Mamman kulta -konseptin mukai-
nen pientapahtuma useassa paikassa, erikokoisille ryh-
mille. Peräseinäjoella 4 ryhmää, Nurmossa 4 ryhmää ja 
Tanelin rannan alueella 8 ryhmää. Osassa mukana afrik-
kalaistaustaisen oma esitys/toimintapiste.   

 

 

 

 

Havainnot: Onnistuivat rutiinilla ja herättivät osallistujissa 
keskustelua erilaisuudesta ja toisaalta samanlaisuudesta. 

 

Yhteistyö: Seinäjoen varhaiskasvatuksen työntekijät Muuta:  

 

Kansainvälinen päivä Kismuksessa 

Ajankohta 17.11.2018 Paikka Seinäjoki Osallistujat 15 Maahanmuuttajia noin % 75 

Tapahtuman kuvaus: Kevään ”leiripäivälle” jatkoksi 
suunniteltu tapahtuma. Samoja ihmisiä emme tavoitta-
neet, mutta uusia kylläkin. 

 

Havainnot: Kevään leiripäivän aikana osallistujina olleet maa-
hanmuuttajat olivat vasta vähän aikaa suomessa asuneita. He 
näyttivät olevan yhtenäisempi joukko. Havaitsimme, että syk-
syllä joukko ei enää ollut yhtenäinen, suuri osa oli myös jo 
muuttanut pois maakunnasta.   



Yhteistyö: Seinäjoen Seurakunta / Seinäjoen pakolais-
työ (tiedotus) 

Muuta: Pakolaistyön tiedottamisen teho oli laskenut ke-
väästä. 

 

Kansainväliset iltamat  

Ajankohta 13.12.2018 Paikka Kauhava 

(Ylihärmä) 

Osallistujat 40 Maahanmuuttajia noin %  

Tapahtuman kuvaus: Ylihärmän nuorisoseuralla järjes-
tetty pienempi iltamatilaisuus, jossa itämaista ruokaa, 
suomalaisia ja kansainvälisiä esityksiä.  

 

Havainnot: Tekijät ja toteuttajat olivat suurelta osin maahan-
muuttajia ja toteutus tapahtui melko itsenäisesti ilman han-
kehenkilöstön apua. Päävastuu oli kulttuurituotannon opiske-
lijalla, joka toteutti iltamat osana opintojaan.  

Yhteistyö: Welcome and integration for ferugees- -
hanke 

Muuta:  

 

VUOSI 2019 

Kirjoittamattomat -Valokuvanäyttelyn avajaiset 

Ajankohta 22.1.2019 Paikka Seinäjoki Osallistujat 80 Maahanmuuttajia noin 
20 

 

Tapahtuman kuvaus: Avajaiset olivat suljettu tilai-
suus kaikille valokuvanäyttelyyn osallistujille, 
Mamman kulta kiertää maailmaa -ryhmän ryhmä-
läisille sekä heidän sukulaisille. Avajaispuheen pi-
tivät projektikoordinaattori, projektisuunnittelija 
ja museoamanuenssi Anni Rissanen. Puheenvuo-
rossaan Rissasen korosti maahanmuuton roolia 
suomalaisen kulttuurin synnyssä. Rissanen kävi 
myös luettelon suuria nimiä Suomen kulttuurissa 
vaikuttaneita henkilöitä. Hankkeen toiminnassa 
Gbemisola Afolabi kertoi inspiroiden läsnäolijoita 
omista kokemuksistaan ryhmän jäsenenä. Kaikki 
mukana olleet lapset kukitettiin ja kaikkien kunni-
aksi nostettiin tervetuliaismaljat. Tunnelma oli 
rento ja lämmin. Kaikilla oli mukavaa ja keskuste-
lua riitti kaikkialla. Mukana olivat myös kuvaaja 
Piia Ylisalmi, jota myös kukitettiin. Olimme kaiken 
kaikkiaan ylpeitä saavutetusta tuloksesta.  

Havainnot: Lapset ja heidän vanhimmat olivat otettuja 
huomionosoituksista. Avajaiset oli merkittävä koke-
mus. Osalla nousi kyyneleet silmiin lasten kukitustilai-
suudessa. Osa maahanmuuttajaperheistä kertoi avoi-
mesti ylpeyden tunteestaan. Mukanaolo vahvisti itse-
tuntoa ja lisäsi itseluottamusta. Tämä palaute saatiin 
heti paikan päällä.  

Toiminnallinen seinä, joka oli osa näyttelyn pedagogista 
ja tutkimuksellista osuutta, osoittautui menestyk-
kääksi. Seinää vasten otetut kuvat levisivät sittemmin 
sosiaalisessa mediassa, mikä antoi hyvin näkyvyyttä 
näyttelylle. 

  

Yhteistyö: Etelä-Pohjanmaan Maakunta-
museo 

Muuta:  

 

 



 

Kirjoittamattomat -Valokuvanäyttely 

Ajankohta 23.1. – 
23.3.19 

Paikka Seinäjoki Osallistujat 1283 Maahanmuuttajia noin   

Tapahtuman kuvaus: Valokuvanäyttely esillä 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kivinavetta -
galleriassa. Näyttelyn yhteydessä on suunniteltu 
pedagoginen oppimisympäristö, joka on tarkoi-
tettu niin lapsille kuin aikuisille. Koululaiset, päivä-
kotilaiset ja lukiolaiset oli otettu erityisesti huomi-
oon.  

Näyttelyn teema  

Kenellä on lupa kotiseutuun? Näkyykö kotiseutu 
ulospäin, vai elääkö se sisällämme tarinoina, ar-
voina ja kokemuksina? Vai onko kyse siitä, että 
tuntee olevansa jossain kotonansa? Entä voiko 
joku kieltää sinua tuntemasta tai elämästä koti-
seutuasi?  

 

Kirjoittamattomat on näyttely, joka haastaa kävi-
jää pohtimaan näitä kysymyksiä ja luomaan tari-
naa, jossa merkityksellistä ei ole se mistä tu-
lemme, vaan se, että olemme kaikki täällä!  

 

 

Havainnot: Kävijämäärä ylitti meidän odotuksiamme 
täysin. Yhteensä 1283 kävijää joista 296 opiskelijoita ja 
175 päiväkotilasta.  

Joillekin lapsille osallistuminen vahvisti omaa asemaa 
yhteisössä. Esim. eräälle afrikkalaistaustaiselle lapselle 
päiväkotikokemus muuttui, sen jälkeen, kun oma päivä-
kotiryhmä kävi näyttelyssä. Lapsi sai vahvistettua oman 
asemansa omassa ryhmässään etenkin, kun päiväko-
dissa joillakin aikuisilla on ollut asenteellista suhtautu-
mista. Palaute on ollut kaiken kaikkiaan oikein rohkai-
seva. Sosiaalisessa mediassa käytiin muutamalla fooru-
milla vilkastakin keskustelua mm kansallispukufooru-
milla. Näyttelystä tehtiin kaikkiaan 3 lehtiartikkelia (Sei-
näjoen sanomat, Ilkka ja Nuorisoseura-lehti). Kuvat 
ovat olleet mukana maakuntakierroksella järjestömark-
kinoiden yhteydessä. Näyttely on seuraavaksi Etelä-
Pohjanmaan opistolla ja kahden vuoden päästä on 
esillä Apila-kirjastossa. Lisäksi näyttely on mahdollisesti 
pop-up näyttelynä Seinäjoen kouluissa ja lukioissa kan-
sainvälisen teemavuoden yhteydessä 2019-2020.  

Näyttelyn pedagoginen osuus on tarjonnut välineitä 
näyttelyn teeman pohdinnalle. 471 päiväkotilaista ja 
opiskelijaa saivat näyttelystä konkreettista materiaalia 
opetukseen. Etenkin päiväkotilaisille järjestettiin ohjat-
tua työpajoja, joissa lapset saivat tutkia omaa kotiseu-
tua ja mistä se mahdollisesti muodostuu. Samalla tut-
kittiin tunteita ja siitä millaisia olemme. Tarkoituksena 
on antaa mahdollisuus tutkia sekä kuvissa esiintyvien 
lasten tunteita ja kuvitella niitä sekä omia tunteita. 
Opiskelijat taas kiersivät itsenäisesti näyttelyssä ja teki-
vät kuva-analyysia ja opiskelijoille tarkoitettua tehtä-
vää, jonka tarkoituksena oli herättää pohdintaa koti-
seudusta, identiteetistä, suvaitsevaisuudesta ja erilai-
suudesta ja siitä kenellä on oikeus kotiseutuun.  

Kaikilla kävijöillä oli mahdollisuus osallistua toiminnalli-
seen seinään, jonka avulla suoritimme pienimuotoinen 
tutkimus koskien kävijöiden omia kokemuksia näytte-
lyn teemasta. Kyseessä oli laadullisen tutkimuksen me-
netelmä, luotain. Luotaimen avulla tarkastelin näytte-
lystä kunkin kävijän kohdalla syntyvää pohdintaa. 

Luotaimen avulla haluttiin myös herätellä pohdintaa 
näyttelyn aiheesta haastamalla kävijät vastaamaan luo-
taimen kysymyksiin. 



 

Luotaimella konkretisoidaan vastaukset itselle ja muille 
nähtäviksi. Näin jokainen vastaaja pystyy kurkistamaan 
muiden kokemuksiin ja vastauksiin. 

Kyseessä on museon tilassa tapahtuva avoin ja interak-
tiivinen alusta, jonka olemme lähettäneet luotaimena 
museon tilaan. 

Luotain tarjosi: 

 Kurkistus kävijöiden kokemukseen aiheesta 
(kaikille) 

 Yleistä tietoa kävijöistä kuten taustasta ja syn-
nyinseudusta 

 Vastaus kysymykseen mikä on synnyinseudun 
ja kotiseudun erot ja mikä tekee paikasta koti-
seudun.  

Kävijöistä suurin osa on aikuisia, jotka ovat syntyneet 
Etelä-Pohjanmaalla, jotka kokevat olevansa eteläpohja-
laisia, joille kotiseutu tarkoittaa paikkaa, johon tuntee 
kuuluvansa, jossa tärkeintä ovat ihmiset ja joka herät-
tää lämpöä (tunne)  

Ulkomailla syntyneet nuoret kokivat olevansa muun-
maalaisia ja kotiseudun muodostuvan paikasta, jossa 
asuu itselle tärkeitä ihmisiä ja jossa tärkeintä ovat ihmi-
set. 

 





 

Yhteistyö: Etelä-Pohjanmaan Maakunta-
museo 

Muuta:  

 

 

 

 

Kirjoittamattomat -Valokuvanäyttelyn yleisöluento (Kenellä on oikeus kotiseutuun?) 

Ajankohta 6.3.2019 Paikka Seinäjoki Osallistujat  

 

27 Maahanmuuttajia noin   

Tapahtuman kuvaus: Yleisöluento, kenellä on oi-
keus kotiseutuun. Yleisöluentoa markkinoitiin 
seuraavasti: 

Näkyykö kotiseutu ulospäin, vai elääkö se sisäl-
lämme tarinoina, arvoina ja kokemuksina? Vai 
onko kyse siitä, että tuntee olevansa jossain ko-
tonansa? Entä voiko joku kieltää sinua tunte-
masta tai elämästä kotiseutuasi? Näitä ajatuksia 
yleisöluennolla pohtii Ghanasta vuosikymmeniä 
sitten Etelä-Pohjanmaalle muuttanut Atrian kent-
täpäällikkönä työskentelevä Vincent Klutse.  

Havainnot: Vincentin luento herätti yleisössä paljonkin 
keskustelua. Aihe oli kiinnostava etenkin Vincentin ko-
kemukset Etelä-Pohjanmaasta kotiseutuna, herättivät 
yleisön uteliaisuutta. Kansallispuku teema toistui luen-
nolla, kun Vincent esiintyi sekä oman maans a Ghanan 
kansallispuvussa, että Jussi-paidassa. Yleisössä istuneet 
maahanmuuttajien kieliopettajat kiinnostuivat, siitä 
miten Vincent oli kielen oppinut. Vincent antoikin konk-
reettisia ohjeita, miten suomea parhaiten opitaan. Se 
opitaan työpaikoilla ja yhteisössä, ei koulun penkillä – 
totesi Vincent.  



 
Vincent on aikaisemmin kiertänyt puhumassa 
kulttuureista ympäri Suomea ja nykyisessä työs-
sään ollut monelle ydinmaaseudun asukkaalle 
ensikosketus muualta Suomeen muuttaneeseen. 
Vincentin esitystapa on mukaansatempaava, 
hauska ja välillä vakavakin.  
 
Saamme kuulla myös Kirjoittamattomat-näytte-
lyn kuraattori Manar Amelia, joka kertoo näytte-
lyprojektin taustoista ja Kotiseutu kotoisaksi -
hankkeesta. 

Ghanan olosuhteita, taloutta ja historiaa kiinnostivat 
läsnäolijat ja siitä keskusteltiin osan ajasta. Lopulta 
kaikki olivat sitä mieltä, että kotiseutu ei määrittele 
meitä ihmisinä vaan jokainen luo oman kokemuksensa 
kotiseudustaan ja samalla tulee luoneeksi henkilökoh-
taisen ja ainutlaatuisen suhteen, jossa korostuvat paitsi 
paikka myös ihmiset. Kenelläkään ei ole oikeutta puut-
tua toisen kokemukseen tai määritellä se ulkoisesti toi-
sen puolesta.  

Yhteistyö:  Muuta:  

 

  

Kulttuurimarkkinat  

Ajankohta 10.3.2019 Paikka Teuva Osallistujat 100 Maahanmuuttajia noin 
% 40  

 

Tapahtuman kuvaus: Teuva nuorisoseuralla jär-
jestetty iltamatilaisuus, jossa itämaista, suomalai-
sia, unkarilaisia ja venäläisiä ruokia sekä kansain-
välisiä esityksiä.  

 

Havainnot: Tekijät ja toteuttajat olivat sekä kan-
tasuomalaisia että maahanmuuttajia. Päävastuu oli 
kulttuurituotannon opiskelijoilla, jotka toteutti iltamat 
osana opintojaan. Tapahtumassa oli mukana SCIFF:in 
elokuva esitys (KAYAYO) sekä kansallispuku-muotinäy-
tös ja laulu- ja soittoesityksiä. Palaute tapahtumasta, 
esityksistä sekä elokuvasta oli erittäin positiivista. Osa 
osallistujista oli sitä mieltä, että oma alue (Teuva) kai-
paa juuri tämänkaltaisia monikulttuurisia tapahtumia, 
johon saa tulla paikalliset nauttimaan mukavasta ilma-
piiristä ja seurasta. Toinen merkittävä havainto oli se, 
että paikalliset ihmettelivät maahanmuuttajien huo-
mattava määrää. Katukuvassa heitä ei juuri näy.  

Yhteistyö: Toiminta järjestettiin yhteistyössä 
Suomi-Venäjä -ystävyysseuran ja INKA -kansainvä-
lisyyskeskuksen kanssa. 

Muuta:  

 

Kirjastoautolla maailmalle -perhetapahtuma  

Ajankohta 21.3. ja 
23.3. 2019 

Paikka Seinä-
joki, Ylis-
taro 

Osallistujat 80 
ja 
11 

Maahanmuuttajia noin 
% 30 

 

Tapahtuman kuvaus: Apila-Kirjasto: Vuonna 
2018 aloitettu ja sittemmin vakiintuneeksi 

Havainnot: Molemmat tapahtumat tarjosivat osallistu-
jilleen mieleenpainuvan kokemukset. Huolella 



käytännöksi muuttuneen Kirjaston kansainväli-
syysviikon tapahtuma suunnattiin tällä kertaa per-
heille. Lapset perheineen osallistuivat rastitehtä-
vän, joka suunniteltiin lisäämään tietoisuutta mo-
nikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä. Sa-
malla tehtävässä perheiden täytyi kiertää ja tutus-
tua Apila-kirjaston monipuolisiin tiloihin. Entuu-
destaan tilat eivät olleet kaikille tuttuja. Hank-
keesta oli paikalla aktiivisia maahanmuuttajia, 
jotka esittelivät omaa kulttuuriaan pöydissä. Per-
heet kiersivät eritiloissa ja pöydissä tutustumassa 
mm. Afrikan Nigeriaan, Jemeniin ja Turkkiin. Kisu-
Kissa rohkaisi tutustumaan ja vauhditti seikkailua. 
Seikkailu päättyi kirjastoautoon, jossa lapsi sai itse 
tehdä oman seikkailija -pinssi.  

Ylisatron kirjasto: Perhetapahtuma, jossa Kisu-
Kissan johdolla kierretään eripisteissä. Pisteissä 
on esillä tietoa erimaista. Kisu-Kissa kertoi pisteen 
maasta ja sai lapset innostumaan erilaisuudesta. 
Toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon 
erilaisuuteen tutustuttaminen. Maiden esittelyt 
ovat harkittuja eivätkä ainoastaan pelkistettyjä 
esittelyitä.  

suunnitelluissa seikkailuissa on pyritty lisäämään tietoi-
suutta erilaisuudesta ja reflektoida erikulttuurien tavat 
ja kulttuurit omiin tapoihimme toimia täällä Suomessa. 
Tarkoituksena on saada lapset havahtumaan omaan 
kulttuuriin ja siihen, minkälainen se on suhteessa mui-
hin. Näin lapsille muodostuu kattavampi käsitys omasta 
suhtautumisestaan muihin ihmisiin ja asioihin. Mieles-
tämme saavutimme tavoitteenamme, jos sillä hetkellä 
saadun palautteen perusteella. Palaute on ollut mm. se, 
että on osattu tutustuttaa vieraisiin kulttuureihin peda-
gogisesti ja innostavasti. Oman kulttuuripiirteiden esille 
tuominen ja niiden vertailu muihin kulttuureihin pidet-
tiin uutena ja tuoreena näkökulmana.  

Yhteistyö: Seinäjoen kirjastot (Apila ja 
Ylistaron kirjasto) 

Muuta:  

 

 

 

 

loppuseminaari  

Ajan-
kohta 

5.6.2019 Paikk
a 

Seinä-
joki 

Osallistu-
jat 

12 Maahanmuuttajia 
noin  

 

Tapahtuman kuvaus: Koulutuksellinen tilaisuus, 
joka on tarkoitettu ammattilaisille ja maahan-
muuttotyötä tekeville. Ohjelma aloitettiin 
Åboakatemian tutkija Ingrida Grigaytyten puheen 
vuorolla, jossa hän esitteli omia tutkimuksiaan liit-
tyen integraatioon ja onnistuneeseen yhteisöin-
tegraatioon. Lisäksi loppuseminaarissa oli kaksi 
puheenvuoroa Helsingin päästä livenä lähetyk-
senä: Manar Ameli puolestaan esitteli hankkeen 
saavutukset läsnäolijoille.  

Havainnot: Ingrida Grigaytyten puheenvuoro he-
rätti paljon keskustelua. Ilmapiiri oli erittäin posi-
tiivinen ja palautteen mukaan tuli paljon uusia asi-
oita hyödynnettäväksi omaan työhön. Lisäksi 
hankkeen toimintamallien esittelyn jälkeen osal-
listujat olivat kiinnostuneita siitä, miten he pääse-
vät hyödyntämään toimintamallit omaan työhön. 
Sovimme, että kaikki materiaali tulee Etelä-Poh-
janmaan nettisivujen alle kaikkien hyödynnettä-
väksi.  



 

Yhteistyö: Kotona Suomessa -hankkeen 
Helsingin seminaari 

Muuta:  

 

 

 

 

 

 

 

loppujuhla 

Ajan-
kohta 

5.6.2019 Paikk
a 

Seinä-
joki 

Osallistu-
jat 

80 Maahanmuuttajia 
noin  

 

Tapahtuman kuvaus: Tapahtuma oli juhlalli-
nen päätös koko hankkeelle ja hankkeen toi-
minnoissa mukana olleille. Siinä juhlittiin yh-
teisöllisyyttä ja nautittiin sen voimaannutta-
vasta vaikutuksesta. Tapahtuma järjestettiin 
vapaamuotoiseksi ja ohjelmaosuus muodos-
tui lasten muistamistilaisuudessa, jossa muis-
tettiin kaikki mukana olleet lapset pienellä 

Havainnot: Tunnelma oli selkeästi yhteisöllinen ja 
lämmin. Keskustelua riitti kaikissa pöydissä ja kon-
takteja syntyi monien läsnäolleen kesken. Esimer-
kiksi eräs osallistuja sain kontaktin, jonka avulla 
hän työllistyi myöhemmin osa-aikaiseen työhän. 
Osallistuja oli afrikkalaistaustainen pitkään työtä 
etsivä. Tunnelma välittyi, jokaiselle. Palaute oli 
lämmin ja rohkaiseva. Lapset etenkin kokivat 



lahjalla. Aikuiset pääsivät nauttimaan afrikka-
laisesta ruuasta ja yhdessä olosta.  

tilaisuuden erittäin tärkeäksi. Projektin vetäjän jäi 
erittäin positiivinen tunne koko tilaisuudesta.  

Yhteistyö:  Muuta:  

Vincent Klutse: Tilaisuuden ruuan pää-
kokki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuvakooste hankkeen tapahtumista    

 



  





 

Näyttelyn yhteydessä toteutettiin tutkimus kotiseutuidentiteetistä. Tutkimuksella kartoitettiin näyt-

telyvieraiden omaa käsitystä omasta kotiseudusta ja sen herättämistä tunteista. kysymykset ja vas-

tausvaihtoehdot olivat esillä toiminnallisella seinällä. Jokainen vastaaja vastaa kyselyyn vetämällä 

lankaa vastauksesta toiseen, kunnes pääsee viimeiseen ja sitoo oman lankansa kiinni. Näin jokainen 

vastaaja jätti oman jälkensä seinään muille nähtäväksi. Yhdessä langat muodostivat eräänlaisen vas-

tauskartan, josta hahmottui välittömästi lankojen perusteella, miten ihmiset ovat vastanneet kysy-

mykseen. Toiminnallista seinää kutsuttiin luotaimeksi. Sen tehtävä oli toimia hetkellisesti tiedonke-

ruumenetelmänä ja se toimi alustana myös vuoropuhelulle vastaajien ja meidän välillämme. Kaikille 

kuitenkin jäi aina tekijä anonyymiksi.  

 

Lyhyesti tutkimuksesta:  

- Kirjoittamattomat -valokuvanäyttely käsitteli aiheita: Keitä me olemme? Kenellä on oikeus 
kotiseutuun ja kuinka kotiseutu määrittelee identiteettiämme.  

- Luotaimen avulla tarkasteltiin näyttelystä kunkin kävijän kohdalla syntyvää pohdintaa. 
- Luotaimen avulla haluttiin myös herättää pohtimaan näyttelyn aihetta haastamalla kävijät 

vastaamaan luotaimen kysymyksiin. 



- Luotaimen avulla myös konkretisoitiin vastaukset itselle ja muille nähtäviksi. Näin jokainen 
vastaaja pystyi kurkistamaan muiden kokemuksiin ja vastauksiin. 

- Kyseessä on museon tilassa tapahtuva avoin ja interaktiivinen alusta,  
jonka olemme lähettäneet luotaimena museon tilaan. 

- Luotain tarjosi kurkistuksen kävijöiden kokemukseen aiheesta (kaikille) 
- Yleistä tietoa kävijöistä kuten taustasta ja synnyinseudusta 
- Vastaus kysymykseen mikä on synnyinseudun ja kotiseudun erot ja mikä tekee paikasta ko-

tiseudun.  

 

   

 

- Kävijöistä suurin osa on aikuisia, jotka ovat syntyneet Etelä-Pohjanmaalla, jotka kokevat ole-
vansa eteläpohjalaisia, joille kotiseutu tarkoittaa paikkaa, johon tuntee kuuluvansa, jossa 
tärkeintä ovat ihmiset ja joka herättää lämpöä (tunne)  

- Ulkomailla syntyneet nuoret kokivat olevansa muunmaalaisia ja kotiseudun muodostuvan 
paikasta, jossa asuu itselle tärkeitä ihmisiä ja jossa tärkeintä ovat ihmiset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3. Toimintamallit 

 

Vuosien 2017 ja 2018 aikana on pilotoitu useampia toimintakonsepteja, joista osa on vakiintunut 

toimintamalleiksi. Vuoden 2019 keväällä, hankkeessa pyrittiin hiomaan jo syntyneitä malleja ja 

saattamaan ne konsepteiksi. Toiminnan pilotointi jatkui pitkin kevättä. Tarkoituksena oli etsiä ja 

löytää parhaat mahdolliset edellytykset konseptien jalostumiselle. Kehitetyt toimintamallit ovat 

seuraavat:  

 

1. SCIFF -festivaali maaseudulle -malli, jossa kirjasto on tuonut nähtäville valtavirrasta poik-

keavia sivistäviä ja ennakkoluuloja vähentäviä elokuvia. SCIFF festivaali on Syyrialaistaustai-

sen elokuvantekijän perustama festivaali, joka on vuodesta toiseen kasvanut tasaisesti. 

Osin Seinäjoella kirjastossa järjestetyn festivaalin innoittamana, vuoden 2019 festivaalin 

pitopaikaksi on tulossa vastavalmistunut Helsingin Oodi -kirjasto. Festivaali tukee jatkossa-

kin asennetyötä myös maaseudulla ja SCIFF festivaalit tulevat näkymään Etelä-Pohjan-

maalla jatkossakin osaksi Seinäjoen kirjaston elokuvatarjontaa. Esityksien lisäksi järjeste-

tään mahdollisuuksien mukaan myös ohjaajatapaamisia ja yleisöluentoja.   

 

 

 

2. Kirjaston kansainvälisen viikon tapahtuma -malli, jossa kirjasto toteuttaa kohtauttavaa toi-

mintaa vuosittain rasisminvastaisella viikolla. Toiminta on muodoltaan erilainen, joka vuosi. 

Keväällä 2018 toteutettiin paneelikeskustelu, johon osallistui paikallisia maahanmuuttajia 

mm. SJK:n joukkuekapteeni Mehmet Hetemaj ja Atrian kenttäpäällikkö Vincent Klutse. Li-

säksi järjestettiin kulttuuriesittelyitä lapsiperheille draaman keinoin (Kisu-Kissa hahmon 

johdolla), yleisöluento, SCIFF -elokuvailtoja ja erikielisiä satutuokioita. Keväällä 2019 Kirjas-

tossa järjestettiin kirjailijavierailu, SCIFF -elokuvailtoja ja Kirjastoautolla maailmalle – perhe-

tapahtuma. Kirjastossa on vakiintunut kansainvälisen toiminnan tiimi, joka jatkossa suun-

nittelee tapahtuman sisältöä.  

 

 



3. Mamman kulta kiertää -maailmaa on valmis konsepti, joka on muotoiltavissa moneen eri-

laiseen tilaan ja tapahtumaan. Hanke tuotti materiaalisalkun, joka on käytettävissä ja hyö-

dynnettävissä kotouttamistyön välineenä. Konsepti on tarkoitettu kotouttamistyön ammat-

tilaisille sekä erilaisille järjestöille ja yhdistyksille. Konsepti on suunnattu lapsiperheille.  

Toiminnan sisältö: Mamman kulta kiertää maailma on pedagogisesti rakennettu aistimatka 

lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ryhmässä lapset kokoontuvat matkustamaan mielikuvi-

tuksen voimalla valittuun kohteeseen, joka yleensä on maa, josta joku ryhmäläinen on ko-

toisin tai vieraillut lähiaikoina. Tällä tavalla myös eri taustaiset otetaan mukaan käytännön 

toteutukseen. Ryhmän suunnittelussa on hyödynnetty elämyskolmiota ja elämyspedago-

giikkaa. Toiminnan konsepti on käsikirjoitettu ja sitä ohjaa joka kerta Kisu-Kissa -niminen 

hahmo, joka vie lapset mielikuvitusseikkailulle. Hahmo on paitsi luonut turvaa myös ollut 

avainasemassa ryhmään osallistuneiden sitoutumisessa. Toistunut kaava, ruoka, äänet, 

passi, lentoliput, eleet, liikkeet, kartta ja leikki ovat kaikki yhdessä luoneet pohjan mielek-

käälle ja mieleen jäävälle kokemukselle. Tarkoituksena on lisätä paitsi lasten rohkeutta 

kohdata erilaisuutta, suvaitsevaisuutta ja avarakatseisuutta, myös osallistaa toimintaan 

usein vaikeasti mukaan lähteneitä maahanmuuttajaäitejä. 

 

Materiaalisalkku jää Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuralle osaksi monikulttuurista ja yhden-

vertaisuustyön työkaluja. Se on myös vapaasti hyödynnettävissä ja ladattavissa Etelä-Poh-

janmaan Nuorisoseuran nettisivuilla. Mamman kulta kiertää maailmaa -toimintaryhmä jat-

kaa osaltaan toimintaansa hankkeen päätyttyä Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran koordi-

noimana MLL:n Seinäjoen paikallisyhdistyksen tiloissa Kivirikossa syksyllä 2019.  

 

4. Juurille -lähimatkailu -malli, joka on tarkoitettu kotouttamistyön ammattilaisille. Toiminta-

malli perustuu ryhmätoimintaan, joka tapaa muutaman 4-5 kertaa tietyllä aikavälillä, joka 

päätetään ryhmään osallistuneiden kanssa.  Kokoontumisten tarkoitus on osaavien paikal-

lisoppaiden opastuksella tutustua paikallisiin perinnekohteisiin ja käydä vuoropuhelua tois-

tensa kanssa. Kokoontuminen voidaan järjestää paikallisessa lähikirjastossa, jossa esitellään 

kohteet sekä ryhmäläiset toisiinsa. Itse kohteessa paikalliset asukkaat ja tapahtumajärjestä-

jät esittelevät kohdetta tai tapahtumaa suomalaisen kulttuuriperinnön näkökulmasta. 



Toimintaa järjestetään paikalliskirjaston, paikallisoppaiden ja maahanmuuttokoordinaatto-

rin yhteistyönä. Mukaan voi ottaa ne tahot, jotka voivat liittyä valittuihin kohteisiin. Jokai-

nen tapaaminen on lähimatka uuteen kotiseutuun.  

 

5. Kirjoittamattomat -Pop up -malli (Oppimisympäristö). Mallissa käytetään Kirjoittamattomat 

valokuva -näyttelyn yhteydessä syntyneet kuvat, jotka yhdessä Etelä-Pohjanmaan Nuoriso-

seuran historian roll up -julistesarjan kanssa muodostavat siirrettävän pop up -näyttelyn 

kouluihin ja lukioihin. Näyttelyn mukana toimitetaan oppimismateriaalia, jonka avulla kou-

lulaiset ja lukiolaiset voivat suorittaa näyttelyn teemaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi opettajat 

voivat hyödyntää sekä materiaalin että kuvat ja historian julistesarjan parhaalla katsomalla 

tavallaan. Näyttelyn kokonaisuus tarjoaa lisäaineksia esim. historian, yhteiskuntaopin ja 

empatian opetukselle. Kuvien ja tehtävien tarkoituksena on herättää keskustelua moninai-

suudesta, erilaisuudesta, identiteettistä, kotiseudusta ja kansainvälisyydestä. Kun taas 

omaan kulttuuriin kurkistuksen tarjoaa Nuorisoseuran historian roll-up julisteet. Näyttely 

on tilattavissa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuralta.   

 

 

3.2.4. Tuotettu materiaali  

 

Hankkeessa on tuotettu monenlaista materiaalia, jotka ovat saatavilla myös hankkeen päätyttyä. 

Vuonna 2017 tuotettiin Pohjos-Karjalassa toimineen Nuorisoseura 2.0 hankkeen kanssa yhteistyönä 

nuorisoseuratoiminnan esitemateriaali arabian ja venäjänkielisenä. Nuorisoseura 2.0 hanke kus-

tansi materiaalin painon ja levityksen (kansallisen Nuorisoseuraorganisaation välityksellä) Kotiseutu 

kotoisaksi -hankkeen osalta maksettiin arabiankielen käännätyskulut. Materiaalilla on ollut keskei-

nen rooli hanketta esiteltäessä, sillä Nuorisoseuratoiminnan avaaminen kuulijalle muulla kuin hänen 

omalla äidinkielellään, havaittiin jo hankkeen alkuvaiheessa erittäin haasteelliseksi.  

 

Vuodenvaihteessa 2017-2018 hankehenkilöstöä lähestyttiin tarjoamalla opinnäytetyötä hankkee-

seen liittyvästä teemasta. Aiheeksi valikoitui osallisuutta tukevat toiminnat Seinäjoella. Opinnäyte-

työ (palautettava osa) valmistui keväällä 2018 ja hankkeelle tuotoksena syntynyt 



”harrastustoiminnan opas” syksyllä 2018. Lopullinen julkaisu valmistui kevät 2019 aikana. Oppaan 

tekijä suoritti työn itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Hankehenkilöstö neuvoi teemahaastatteluja ja 

oppaan vuorovaikutteisia suunnittelutyöpajoja varten muutamia yhteyshenkilöitä, joiden kautta lo-

pullinen suunnitteluryhmä koottiin. Tuotettu opas on selkokielinen, käyttäjälähtöinen ja käyttäjil-

leen ennen kaikkea harrastustoiminnan ja muun osallisuutta tukevan toiminnan merkityksiä selit-

tävä ja avaava (Opas siis kertoo myös sen, miksi pitäisi osallistua, ei vain sitä, missä voi osallistua). 

Osan suunnitteluryhmään osallistuneista kuvattiin oppaan visuaalista materiaalia varten. Opas on 

tarkoitus jakaa yleisöön hyötyyn mm. työvoimatoimistoon ja on ladattavissa Etelä-Pohjanmaan 

Nuorisoseuran sivuilta.  

 

Vuoden 2019 keväälle Kirjoittamattomat -valokuvanäyttelyyn on tuotettu valokuvia, jotka kuvasta-

vat toimintaamme. Näyttely on kiertävä ja sitä on mahdollisuus tiedustella hankkeen päätyttyä 

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuralta. Näyttelyyn valmistuneista tauluista osa ei vastannut laadultaan 

odotettua ja niiden tilalle tavarantoimittaja valmisti uudet vedokset. Näiden taulujen ensivedokset 

voidaan lahjoittaa yleishyödyllisille organisaatioille, kuten lastenosastolle.  

 

Mamman kulta kiertää maailmaa -konseptia varten on lisäksi koottu materiaalisalkkua, jota on mah-

dollisuus hyödyntää vastaavassa toiminnassa myös jatkossa. Siitä lisää kohdassa Toiminta-mallit.  

 

Hankkeesta tehdään myös loppujulkaisu, johon on koottu kotouttamisen ammattilaisille hank-

keessa nousseita havaintoja ja ajatuksia sekä kuvattu hankkeessa syntyneet toimintamallit toimijoi-

den hyödynnettäväksi.  

 

 

3.2.5. Tiedotus, viestintä ja media 

 

Hankkeelle perustetiin oma internetsivu Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura Ry:n sivuille osoitteeseen: 

https://epns.fi/kotiseutu-kotoisaksi/ Hankkeen alussa luotiin myös Facebook-sivu, joka on toiminut 



hankkeen pääasiallisena päivittäisviestinnän välineenä. Facebook sivu löytyy osoitteesta: 

https://web.facebook.com/KotiseutuKotoisaksi/?_rdc=1&_rdr  

 

Facebook-julkaisut ovat saavuttaneet tasaisesti noin 150-450, henkilöä. Satunnaiset julkaisut ovat 

tavoittaneet myös huomattavasti suurempia määriä. Eniten nähdyimpiä ovat olleet sivuille lisätyt 

videot. Itämaisten iltamien ja Kansainvälisen viikon markkinointiin on käytetty myös Facebookin 

maksettua mainontaa. Valokuvanäyttelystä tehdyt artikkelit herättivät laajemmin keskustelua sosi-

aalisessa mediassa mm. twitterissä ja facebookissa. Eniten henkilöitä tavoittanut yksittäinen face-

book-tapahtuma oli Kirjoittamattomat valokuvanäyttely, joka tavoitti yhteensä 5600 henkilöä. Näyt-

telyä ja sen oheistapahtumat sekä osa tapahtumista on myös markkinoitu yhteistyöorganisaatioiden 

omilla sosiaalisen median kanavilla. Näkyvyyttä on pyritty tehostamaan käyttämällä myös yleisiä 

kanavia kuten yleiset ja avoimet ryhmät, sekä yleiset ja paikalliset tapahtumakalenterit.  

 

Hankkeen ryhmätoiminnasta ja tapahtumista on ilmoitettu muutamia kertoja myös lehti-ilmoituk-

sella. Hankkeen itse maksama mainos on ollut Itämaisista iltamista (Komiat-lehti), Kielikahvilasta 

(Lapuan Sanomat), Juurille -lähimatkailuryhmästä (Aviisi) sekä Kulttuurimarkkinat (Tejuka). Yhteis-

työn myötä hanke on ollut mukana mainoksissa koskien Juurille matkailuryhmää, Kirjaston kansain-

välistä viikkoa sekä Kulttuurikattila tapahtumaa. Nämä mainokset on rahoittanut toinen organisaa-

tio.  

 

Lehdistötiedotteita hankkeen toiminnasta on julkaistu kohtalaisesti. Itämaiset iltamat, Kulttuurikat-

tila -tapahtuma, kielikahvila, Kansainvälinen viikko kirjastossa ja Kirjoittamattomat valokuvanäyttely 

ovat ennakkoon lehdissä esiin tiedotteen perusteella nostettuja. Itse tapahtumissa toimittaja on ol-

lut paikalla Itämaisissa iltamissa, Kulttuurikattilassa, Kirjaston kansainvälisellä viikolla, Maahan-

muuttajien ulkoilupäivässä, Elopiknikillä, Kauhajoella nalleseikkailussa sekä Kirjoittamattomat valo-

kuvanäyttelyssä. Erityisesti valokuvanäyttelystä on tehty kolme lehtiartikkelia Seinäjoen sanomiin, 

Ilkkaan sekä Nuorisoseuralehteen. Seinäjoen sanomien artikkeli löytyy myös nettiartikkelina seuraa-

vasta osoitteesta.  

https://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/738902-kivinavetan-uusi-nayttely-haastaa-pohtimaan-

kenella-on-oikeus-kotiseutuun 



 

Hanketyöntekijöistä ja hankkeen toiminnasta on lisäksi kirjoitettu artikkeli Kotiseutuliiton Kotiseu-

tuposti -lehdessä, Koko kylä kotouttaa tiedotteessa (Suomen kylätoiminta) sekä Suomen Nuoriso-

seuralehdessä. 

 

Hankkeessa on osallistuttu lisäksi useampaan tiedotukselliseen tapahtumaan, joissa pääpaino on 

ollut toiminnasta viestittämisestä sekä yleisen lisänäkyvyyden saavuttamisessa. Yhteensä näissä ti-

laisuuksissa on saavutettu noin 1060 henkilöä.   

 

 

Tapahtuma Arvio kävijöistä Tapahtuma Arvio kävijöistä 

Eurooppapäivä 2017, Lapua 150 Kiertävä kahvila, Jalasjärvi 50 

Kiertävä kahvila, Isojoki 30 Waves of Migration, Lapua 30 

Kiertävä kahvila, Kurikka 60 IIRA, Lappajärvi 60 

Seinäjoen koulujen kv-brunssi 100 Kirjaston kv-viikon messut 150 

Eurooppapäivä 2018, Seinäjoki 200 Euroopan kieltenpäivä 30 

Farmarimessut 2018, Seinäjoki 200 Kulttuurimarkkinat 100 

 

3.3. Resurssit, organisaatio ja rahoitus 

 

Hankkeelle on palkattu kaksi työntekijää. Ensimmäinen työntekijä aloitti työt helmikuussa 2017 ja 

toinen elokuussa 2017. Hankkeen koordinaattorin työsopimus on tehty hankeajan loppuun 

30.6.2019 saakka ja projektisuunnittelijan työsuhde 30.4. saakka. Työsuhteiden alkamis ja päätty-

misajankohdissa on ajateltu, että hankkeen esivaiheessa hanketoimien pilotointi suoritetaan yhden 

työntekijän organisaatiolla, kuten myös loppuraportointi.  

 



Hankkeen projektikoordinaattoriksi valittiin Tuomas Männistö. Hänellä on hallintotieteiden maiste-

rin koulutus, hyvä toimialueen tuntemus sekä kokemusta maahanmuuttajien parissa työskentelystä 

sekä kolmannella sektorilla että valtion hallinnossa.    

Hankkeen projektisuunnittelijaksi valittiin Manar Ameli. Hänellä on amk muotoilijan koulutus, pai-

nottuen erilaisten luovien menetelmien käyttöön toiminnan suunnittelussa. Hänellä on lisäksi aikai-

sempaa kokemusta maaseudulla tehdystä projektityöstä, ryhmien ohjaamisesta. Hänen edukseen 

valinnassa katsottiin myös omakohtainen kokemus kotoutumisesta sekä laaja kielitaito.  

 

Hankkeen projektikoordinaattori siirtyi muihin tehtäviin tammikuusta 2019 alkaen. Tämä tarkoitti, 

että projektisuunnittelijan sopimusta jatkettiin hankkeen päättymiseen saakka. Tällöin jäljellä oleva 

hanketyö jäi projektisuunnittelijan tehtäväksi. Työhön liittyi niin ryhmien vetäminen, tapahtumien 

järjestäminen, toimintamallien konseptointi kuin loppuraportointi.  

 

Työntekijöillä on ollut mahdollisuus hankkeen aikana laajentaa osaamistaan osallistumalla erilaisiin 

koulutuksiin. Hanketyöntekijät ovat osallistuneet seuraaviin seminaareihin ja koulutuksiin: 

- Luovat menetelmät maahanmuuttajatyössä -seminaari, Vaasa 7.3.2017, Tuomas 

- Integrating migrant talents to finnish society, Helsinki 4.4.2017, Tuomas 

- Tutkimustietoa kotoutumisen edistämiseen -seminaari, etänä 21.4.2017 Vaasa, Tuomas 

- Nuorisoseurafoorumi, Mikkeli 20.5.2017, Tuomas 

- OKM -sparrauspäivä, hyvät väestösuhteet, Helsinki 23.8.17, Tuomas ja Manar  

- Immigrant integration to Rural Areas, Brilon Saksa 15.-16.3.2018, Tuomas 

- Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari, Helsinki 13.4.2018, Tuomas 

- Welcome and integration for Refugees, Vänersborg Ruotsi 17.-20.2018, Tuomas  

- Tukiverkosta voimaa, sosiaalinen tuli yksintulleiden alaikäisten arjessa, Tampere 24.4.2018, 

Tuomas 

- Avartti info, Vantaa 3.5.2018, Manar 

- Immigrant integration to rural areas, Lappajärvi, 18.-19.9.2018, Tuomas ja Manar 

- Welcome and integration for refugees, Linz Itävalta 6.-9.9.2018, Manar 

- Suuret Pohjalaiset kotoutumispäivät, Vaasa 23.-24.10.2018, Tuomas ja Manar  

- Taiteen välittäjä -seminaari, 12.3.2019, Manar  



 

Hankehenkilöstön lisäksi hankkeelle varattiin budjetissa mahdollisuus käyttää myös tuntiohjaajia. 

Vuonna 2017 tuntiohjaajina toimi Laura Kivimäki (Teatteriryhmä). Vuonna 2018-2019 tuntipalkkaa 

ohjaamisesta on maksettu Gbemisola Afolabille (Mamman kulta konseptiin liittyvät tapahtumat) 

Sanna Durmazille (Mamman kulta ja kurdinkielisten (myöhemmin turkkilaiset äidit) ryhmä), Piia Yli-

salmelle (Valokuvanäyttelyn suunnittelu ja kuvaukset) sekä Sulay Mbyelle (African dance workout). 

Lisäksi on käytetty asiantuntijoita luennointitehtävissä. 

 

Hankkeen taloudelliset resurssit on eritelty alla olevassa budjetissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 
koko hankeajalle 273273 euroa ja hankkeessa on ollut käytössä flatrate 24 % kustannusmalli. Hank-
keen aikana taloutta seurattiin ja kuluja ennakoitiin tarkasti. Hankkeelle varatut talousresurssit riit-
tivät hankkeen toteuttamiseen. Tarkempi erittely hankkeen lopullisista kuluista on eritelty hank-
keen maksuhakemuksessa. 

 

Kulut  2017 2018 2019 
Koko 
Hanke 

 Välittö-
mät 

Välilli-
set 

Projektityöntekijöiden palkat ja lomarahat  47200 70000 33000 150200  150200  

Projektityöntekijöiden palkkojen sivukulut  10856 16100 7590 34546  34546  

Hallinnon palkkakulut + sivukulut  7200 9000 4500 20700  20700  

Kirjanpito (ostop. Lakeus Tilitoimisto Oy)  500 500 500 1500  1500  

Toimiston vuokrakulut  4000 5000 4000 13000   13000 

Työntekijöiden matkakulut  4500 6850 3000 14350   14350 

Postikulut  1300 1500 1300 4100   4100 

Tietokoneet, tulostimet, työvälineistö  3000   3000   3000 

projektityöntekijöiden koulutus ja seminaa-
reihin os. 

 700 1200 600 2500   2500 

Työterveys  700 700 500 1900   1900 

Painatuskulut, markkinointi, viestintäkulut 
(ostop.) 

 1000 1500 1500 4000  4000  

Muut toimistokulut (kopiot, tietoliikenne, 
yms.) 

 1477 1500 1500 4477   4477 

Asiantuntijat, tuntiohjaajat  4000 4000 2500 10500  10500  

Materiaalikulut (ryhmätoiminnot)  3000 3000 2500 8500   8500 

Yhteensä:  89433 117850 62990 273273  221446 51827 

 

 

 



 

 

3.4. Raportointi ja seuranta 

 

Talouden osalta seurannan ja raportoinnin on hoitanut Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:n toimin-

nanjohtaja Sanna Kivilahti-Bani Ways, jolle hankkeessa on budjetoitu hallinnollinen työpanos. Ta-

loutta on tarkasteltu ohjausryhmän kokouksissa sekä hanketyötekijöiden ja toteuttajaorganisaation 

välisissä säännöllisissä tapaamisissa.  

 

Hankkeen yleistä etenemistä on tarkasteltu ohjausryhmässä, joka hankkeelle asetettiin jo suunnit-

teluvaiheessa. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 10.5.2017. Ohjausryhmään kuuluivat Mauno 

Salmela Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta, Tuomas Koivuniemi Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseu-

rasta, Aino Alppinen Maa-koto -hankkeesta, Helmi Tuominen Inka-keskuksesta sekä Liisa Aro-Panula 

MLL:n Pohjanmaan piiristä. Rahoittajan edustajana ryhmässä toimii Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskuksesta. Aino Alppinen jäi pois ohjausryhmästä 13.9.2017 pidetyn kokouksen jälkeen, koska 

Maa-koto -hanke päättyi. Lisäksi MLL:n Pohjanmaan piirissä toteutetun tehtäväkierron seurauksena 

Liisa Aro-Panula jättäytyi pois ohjausryhmästä myös saman 13.9.2017 pidetyn ohjausryhmän jäl-

keen. Heidän tilallaan 7.3.2018 ohjausryhmään nimettiin Kauhavan kaupungin maahanmuuttokoor-

dinaattori Fia Hafiz ja MLL:n piirissä Liisa Aro-Panulan tehtäviä suorittamaan vaihtunut Benita Ruo-

homäki. Vuonna 2018 ryhmä kokousti lisäksi 14.9. ja 5.12. Vuoden 2019 ohjausryhmä kokoontui 

3.4.2019. Muita ohjausryhmän tapaamisia ei nähty tarpeellisiksi. Osa ohjausryhmän jäsenistä lupau-

tui loppuseminaariin. Se nähtiin hyväksi ohjausryhmän viimeiseksi tapaamismuodoksi. Ohjausryh-

mässä rahoittajaa edustanut Tuija Nikkarin korvasi Esa Isosaari.   

 

Tavoitteiden toteutumista on seurattu jatkuvalla tilastollisella seurannalla, havainnoimalla sekä ke-

räämällä säännöllisesti palautetta toimintaan osallistuneilta. Osallistujalistoja on pyritty tilanteen 

mukaan keräämään aina, kun tilanne on sen mahdollistanut. Etenkin tapahtumien kohdalla on kui-

tenkin jouduttu turvautumaan myös arvioihin, joiden perusteet ovat näkyvissä osallistujaseurannan 

materiaaleissa. Valokuvanäyttelyn osalta tilastoinnin hoiti yhteistyökumppani Etelä-Pohjanmaan 

Maakunta museo. Museolta saimme tarkat kävijämäärät niin näyttelyyn kuin näyttelyn tapahtumiin.  



 

 

3.5. Oletukset, Riskit ja niiden toteutuminen 

 

Hankkeen toteuttamiseen liittyy luonnollisena osana myös riskejä ja erilaisia oletuksia. Tämän 

hankkeen näkökulmasta nämä riskit ja oletukset on mielekästä jakaa riskeihin ja oletuksiin, jotka 

olivat tiedossa jo hankesuunnitelmaa kirjoitettaessa sekä riskeihin ja oletuksiin, jotka nousivat 

esiin hankkeen toteutusvaiheessa.  

 

Hankesuunnitelmaan on ensimmäiseksi riskiksi/haasteeksi kirjattu kohderyhmän kulttuurinen mo-

nimuotoisuus. Tähän riskiin on varauduttu hankkeessa siten, että erilaiset kohderyhmät huomioi-

daan viestinnässä ja toiminnassa huomioidaan aina sekä ryhmien, että yksilöiden erot. Toiseksi ris-

kiksi on mainittu puutteellinen kielitaito, johon pyritään niin ikään vastamaan selkokielisellä (ja 

monikielisellä) viestinnällä. Oppilaitosten roolia viestinnässä on myös korostettu. Kolmantena ris-

kinä nostetaan esiin yleinen osallistumishalukkuus ja etenkin sitoutuminen monikulttuuriseen toi-

mintaan. Tähän riskiin on varauduttu osallistamalla toimintaan osallistuvia mahdollisimman laa-

jasti mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suunnitteluvaiheessa todettiin olevan 

hankalaa ennakoida osallistumishalukkuutta, siitäkin huolimatta, että kokemukset ovat osoitta-

neet monikulttuuriseen toimintaan suhtauduttavan melko hyvin hankkeen toteutusalueella.  

 

 

Ennakoidut riskit osoittautuivat hankkeen toteutusvaiheessa aiheellisiksi useastakin näkökulmasta. 

hankkeen toteutusvaiheessa tehdyt havainnot em. ennakoituihin riskeihin liittyen ovat seuraavat:  

 

- Kulttuurinen monimuotoisuus on tullut vastaan monella eri tavalla etenkin toimintaa käyn-

nistettäessä ja toimintaan sitoutumisessa. Karkeasti voisi todeta, että on olemassa ryhmiä, 

joille riittää tiedottaminen tarjolla olevasta toiminnasta ja ryhmiä, jotka on kutsuttava 

(mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti) paikalle. Hankkeessa tehtyjen havaintojen 

mukaan kulttuurille ei kuitenkaan tule antaa liiaksi painoarvoa selittävänä tekijänä, sillä 

usein ratkaisevampaa on se, onko henkilö aiemmin osallistunut kotimaassaan harrastustoi-

mintaan. Useassa tapauksessa kulttuuria enemmän merkitystä on muun muassa sillä 



millaisesta elinympäristöstä henkilö tulee. Maaseudulla on usein keskitytty työntekoon, ei 

harrastamiseen, kun taas kaupunkitaustasta tulevalla on usein parempi käsitys myös siitä 

mitä on harrastustoiminta. Hankkeessa tehtyjen havaintojen mukaan olisikin ensiarvoisen 

tärkeää käydä maahanmuuttajan kanssa läpi mitä suomalainen harrastustoiminnan kon-

septi oikein pitää sisällään, miten harrastustoimintaan pääsee mukaan ja mitä hyötyä siitä 

on yksilön osallisuudelle ja kotoutumiselle. Huomiota olisi tärkeää kiinnittää myös jokseen-

kin uniikkiin suomalaiseen kolmanteen sektoriin, jonka mahdollisuudet ovat liki rajattomat, 

mutta edes kantasuomalaisille ei ole välttämättä selvää millaisia mahdollisuudet oikeas-

taan ovat. Niin ikään sitoutumisen kohdalla tilannetta selittävät enemmän aiemmat koke-

mukset ja ymmärrys harrastustoiminnasta, kuin lähtömaan kulttuuri. On tärkeä pitää mie-

lessä, että harrastaminen eri maissa on usein kallista ja edellyttää jo senkin takia sitoutu-

mista ja oma-aloitteisuutta, kyse on kokemuksesta, ei kulttuurista.   

 

- Kielitaito on osoittautunut haasteeksi vain harvoissa tapauksissa, mutta niissäkin tapauk-

sissa asian huolellinen ja rauhallinen läpikäynti on auttanut asiaa. Osallistujien mahdolliset 

kielitaitopuutteet ovat kuitenkin heijastuneet käytännön viestintään monella tavalla. Vies-

tintään on jouduttu käyttämään enemmän aikaa, jotta viesteistä saadaan selkeämpiä ja toi-

saalta myös toiminnan sisältöjä suunniteltaessa on aina pyritty varautumaan myös siihen, 

miten asiat voidaan tarvittaessa selittää yksinkertaisemmin.  

 

- Yleinen osallistumishalukkuus on osoittautunut vaikeaksi ennakoida. Hanketta edeltävänä 

aikana esimerkiksi vuoden 2015 tapahtumat herättivät useat toimijat pohtimaan mitä ne 

voivat tehdä kotoutumisen edistämiseksi. Kuitenkin lähes heti mediahuomion laskettua toi-

mijoiden mielenkiinto vähentyi. Hankkeen alkaessa toimintaa oli vielä melko paljon, 

vuonna 2018 ja -19 enää vähän. Monikulttuurisuudesta on samalla kehittynyt kirosana ja 

myös maahanmuuttaja -määritelmänä on saanut uusia negatiivisia kaikuja. Kantasuoma-

laisten osallistaminen toimintaan on ollut tämän negatiivisen kehityskulun takia erityisen 

vaikeaa. Maahanmuuttajaryhmien kesken on myös ollut silmin nähden havaittavaa eriyty-

mistä, jopa rasistista käyttäytymistä. Hankkeessa tähän on vastattu siten, että toimintaa on 

suunnattu aiempaa kulttuurisensitiivisemmin. Osallistumishalukkuuteen on havaittu vai-

kuttavan merkittävästi myös elämäntilanne, kotoutumisvaihe ja edellä jo mainittu ymmär-

rys konsepteista. Työperäisiä maahanmuuttajia on esimerkiksi ollut hyvin vaikea saada 



osallistumaan toimintaan, koska he ovat usein vuorotyössä ja tekevät usein myös ylitöitä. 

Huomiota on syytä kiinnittää myös siihen, näkeekö työperäinen maahanmuuttaja itsensä 

vain väliaikaisesti suomessa työssäkäyvänä vai onko hänellä selvä aikomus asettua Suo-

meen pysyvästi. Osallistumisen tarve saattaa puuttua kokonaan, jos ei koe tarvetta integ-

roitua. Näin käy havaintojen mukaan usein niiden kohdalla, jotka kokevat olevansa täällä 

vain töissä. Ongelmallista onkin, että väliaikaisesta tulee pysyvää tiedostamatta ja kotoutu-

minen alkaa toden teolla vasta siinä vaiheessa, kun työsuhde päättyy.  

 

 

Hankkeen aikana on lisäksi noussut esiin erilaisia haasteita ja oletuksia. Alle on nostettu keskeisim-

män esiin nousseet haasteet ja toimenpiteet, joilla näihin haasteisiin on vastattu.  

 

- Suomalaisen harrastustoiminnan, kolmannen sektorin ja vapaa-ajan konseptien tuntemuk-

sen puute.  

o Tähän on vastattu avaamalla osallistujille merkityksiä, ei vain markkinoitu itse toi-

mintaa. Opinnäytetyönä toteutettu harrastustoiminnan opas on myös yksi toimista, 

jolla esiintyneeseen haasteeseen on vastattu. 

o Tähän on vastattu myös vuorovaikutteisissa harrastustoiminnan pop-upeissa, joissa 

näitä konsepteja on yritetty avata hyvin yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti 

- Maaseutuaspektin toteuttaminen. Etelä-Pohjanmaalla on asukaslukuun suhteutettuna vä-

hiten maahanmuuttoa Suomen maakunnista. Lisäksi maahanmuutto on keskittynyt vah-

vasti muutamaan kuntaan ja siitä syystä myös hankkeen toiminta on ollut keskittynyttä. 

Esimerkiksi ryhmän perustaminen ei yksinkertaisesti ole ollut mahdollista muualla kuin 

näissä kunnissa, joihin maahanmuutto on keskittynyt.  

o Ratkaisuna ryhmien pilotointi Seinäjoella, levittäminen sieltä kohti maaseutua ja 

vastaavasti maahanmuuttajien tuominen reunoilta keskelle. Alueellista dynamiikka 

on hahmotettu esimerkkien avulla seuraavissa kuvissa.  

 
 



 

Esimerkki 1. Mamman kulta kiertää maailmaa -konseptin alueellinen hajautus Seinäjoelta maakun-
taan. Kartassa käytetty vanhaa kuntajakoa tarkentamaan esimerkiksi Seinäjoen sisällä tapahtu-
nutta toiminnan levittämistä. 

 

 

Esimerkki 2. Alajärvellä pilotoitu kielikahvilatoiminta toi esiin lahjakkaan liikuntaohjaajan Vimpe-
listä. Toiminnalle ei olisi ollut kysyntää Vimpelissä, mutta maakunnallisesti kysyntää on riittävästi. 
Perustettiin ryhmä Seinäjoelle. 2019 suunnitteilla maakuntakiertue samalla ryhmällä. Tässä esi-
merkissä mukana myös Kauhavalla suunnitteluryhmään Syksyllä 2018 osallistunut työperäinen 
maahanmuuttaja, joka Seinäjoelle muuttaessaan löysi harrastustoiminnan. Hän osallistui Seinäjo-
ella pidettyyn ryhmään ja ehdotti, että hänen miehellään olisi valmis peliporukka liikuntaryhmään. 
Liikuntaryhmä sai syksyllä 2018 jatkoa, koska tämä miesporukka (josta suuri osa on juurikin muut-
tanut Kauhavalta Seinäjoella) tiesi hankkeen olevan vielä käynnissä.  



4. YHTEISTYÖ 

 

Hanke on tehnyt yhteistyöstä monella eri aluetasolla, joiden myötä hankkeelle on muodostunut 

verkostoja kansainvälisesti, kansallisesti ja maakunnallisesti. Yhteistyön laajuutta on kuvattu seu-

raavassa taulukossa, jossa on esitelty lyhyesti kaikki yhteistyötahot ja yhteistyön muodot yhteis-

työtahoittain.  

 

KANSALLISET JA ALUEELLISET ORGANISAATIOT 

ORGANISAATIO/YHDYSHENKILÖ YHTEISTYÖN MUOTO KOMMENTTEJA 

Plan international Suomi 
- Yhdessä kesätyöhön kampanjan ra-

hoittaja. Hankkeesta etsittiin parit ja 
työt 

- Toimiva kampanja vuonna 
2017, ei toteutunut enää 
vuonna 2018.  

Etelä-Pohjanmaan Vesaiset ry  
- Mukana Seinäjoen kaupunginkirjas-

ton kansainvälisen viikon ohjelmis-
ton suunnittelussa.  

 

MLL Pohjanmaan piiri 
- Viestinnällinen ja koulutuksellinen 

yhteistyö ystäväksi maahanmuutta-
jaäidille konseptin puitteissa. 

- Viestintäyhteistyö muiden konsep-
tien osalta (Mamman kulta) 

- Toimivaa ystävätoimintaa, 
jota olisi mahdollista laa-
jentaa Etelä-Pohjanmaan 
alueella edelleen.  

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus (Mauno 
Salmela) 

- Aluetietoutta ja toiminta-alueen olo-
suhteita koskeva yhteistyö 

- Koulutusyhteistyö 
- Viestinnällinen yhteistyö 

- Tärkeä linkki kokonaisuu-
den hallinnan näkökul-
masta 

Pohjanmaan Ely/Kotona Suomessa 
(Emine Ehrström) 

- Koulutusyhteistyö (yhteisöt kotout-
tajana työpaja) 

- Viestintäyhteistyö (meille ja meiltä 
ulos) 

 

SPR Länsi-Suomen piiri 
- Yhteisöt kotouttajana työpajan sisäl-

löllinen ja viestinnällinen yhteistyö 
- Läksyhelppikonseptin käyttöönotto 

Seinäjoella (ei toteutunut)  
- Kotoutumistarjotin yhteistyö (vies-

tintä ja tilaisuuksien järjestäminen) 
- Laitosystävä -toiminnan kehittämistä 

yhdessä. 

- Merkittävä potentiaali 
tuoda alueelle jo muualla 
testattuja konsepteja ja 
kotouttamisen välineitä. 

- Pitäisi näkyä kotouttami-
sen saralla enemmän 
Etelä-Pohjanmaalla ja 
myös paikallisesti.  

Sivis 
- Digipolku töihin hankkeen viestinnäl-

linen yhteistyö.   

Etelä-Pohjanmaan liitto, EU -tietokes-
kus 

- Viestinnällinen yhteistyö (uutiskirje) 
- Eurooppapäivän tapahtumien yhteis-

työ, kielipäivään osallistuminen  

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
- Valokuvanäyttely-yhteistyössä  
- Näyttelyyn liittyvät työpajat ja luen-

not yhteistyössä. 

 

Sedu  
- Lapualla ryhmän kanssa tapaamisia 
- Kauhavalla ryhmän kanssa tapaami-

sia 
- Seinäjoella tapaamisia ryhmien 

kanssa 
- Harrastustoimintatyöpaja 
- Lähihoitajien monikulttuurisuuskou-

lutus 

- Tavoittamisen kannalta 
ensisijaisen tärkeä linkki 



- viestintäyhteistyö 
- Improryhmän tilat ja viestintäyhteis-

työ 

Muut alueelliset Nuorisoseurat 
- Materiaali ja viestintäyhteistyö 

 

Suomen kotiseutuliitto 
- Viestintäyhteistyö (artikkeli toimin-

nastamme)  

Suomen kylätoiminta (koko kylä ko-
touttaa) 

- Viestintäyhteistyö (artikkeli toimin-
nastamme)   

Suomen kylätoiminta (Koti kylässä 
hanke) 

- Yhteistyötä kulttuurikattila -tapahtu-
man järjestämisessä.  

- Ohjausryhmäjäsenyys (Manar) 

- Alueella 2021 saakka toi-
miva hanke, voisi adap-
toida meillä kokeiltuja mal-
leja 

SEINÄJOELLA TOIMIVAT ORGANISAATIOT 

TOIMIJA, YHTEYSHENKILÖT YHTEISTYÖN MUOTO KOMMENTTEJA 

Pakolaiskoordinaattori Raakel Pöyry 
(Seinäjoki) 

 

- Viestinnällinen yhteistyö. 
- Yhteistyö luetaan yhdessä konseptin 

aloittamisesta Seinäjoella (alkoi Zon-
tanaisten ja MLL:n yhteistyönä) 

 

Seinäjoen Zontanaiset 
- Luetaan yhdessä konseptin käynnis-

täminen ks. edellinen   

MLL Seinäjoen paikallisosasto 
- Tila- ja viestintäyhteistyö Mamman 

kulta kiertää maailmaa konseptissa 
- Viestinnällinen yhteistyö 

- Potentiaalia laajentaa 
konseptia muillekin paikal-
lisosastoille. 

Right Hand Ry 
- Tapahtuma ja toiminnallinen yhteis-

työ 
- Avustaminen yhdistyksen perustami-

sessa – lähtökohtana maahanmuut-
tajien oman osallisuuden tukeminen. 

- Viestinnällinen yhteistyö 

 

- Tulevaisuudessa voi olla 
merkittävä rooli pakolai-
sille suunnatun toiminnan 
järjestämisessä, mikäli toi-
minnasta tulee strategi-
sempaa. (nyt tosin ei 
näytä siltä). 

Seinäjoki African community 
- Tarjottu yhteistyömahdollisuuksia ja 

viestitetty toimintamahdollisuuksista 
hankkeessamme. Muutamia osallis-
tujia oli mukana myös hankkeen toi-
minnassa.  

- Omaa aktiivista toimintaa 
saatu aikaan pienillä re-
sursseilla. Merkittävät ver-
kostot Seinäjoella asuvaan 
afrikkalaiseen yhteisöön  

Seinäjoen ev.lut Seurakunta 
- Leirit (viestintä, resurssit, sisältö) 
- Tilat koulutuspäivälle, vapaaehtois-

ten kahveille ja monien tilaisuuksien 
ja tapahtumien suunnittelulle 

- Ulkoilupäivä (resurssit, viestintä, si-
sältö) 

- Arabiankieliset naiset ”orientaatio-
ryhmä” tilat, viestintä ja käytännön 
toteutus.  
 

- Kirkon yhteiskunnallisen 
roolin korostaminen toi-
minnassa.  

- Monikulttuurinen työ 
päättyi 12/2018, mikä on 
suuri puute Seinäjoella ja 
esimerkin kautta koko 
maakunnalle.  

Seinäjoen Kaupungin vapaa-aika ja lii-
kunta 

- Tilat (ilman kustannuksia Jalkapallo-
vuoro)  

- Liikennepuiston avaaminen ulkoilu-
päivään vastikkeettomasti  

 

SPR Seinäjoen paikallisosasto 
- Yhteistyökeskusteluja laitosystävä 

konseptista ja sen erilaisista toteut-
tamismahdollisuuksista. 

- Viestinällinen yhteistyö  

 

Seinäjoen Kaupunginkirjasto 
- Kansainvälisen viikon fasiliteetit, si-

sältö ja viestintä.  
- Kv. päivä myös 2019 

- Toimivaa ja merkittävää 
yhteistyötä. Loistavat tilat 
joilla tavoittaa 



- Pääkirjaston kautta myös lähikirjas-
toihin.  

matalakynnyksisesti erilai-
sia kohderyhmiä 

Seinäjoen Kaupunki Nuorisopalvelut 
(Kohtaamispaikka JOJO) 

- Tilat 
- Meet and shoot ryhmän sisältö ja 

viestintäyhteistyö 
- Right Hand illallisten tilat 

- Toimivat tilat monenlai-
seen vapaamuotoiseen 
toimintaan sekä yhteistyö-
kykyinen ja osaava henki-
lökunta, joilla halua ja ide-
oita yhteistyölle 

Molti -hanke Seinäjoki  
- Viestinnällinen yhteistyö, Manar pu-

hujana hankkeen tilaisuudessa. 
 

Seinäjoen Lukio 
- Tilat ulkoilupäivään vastikkeetto-

masti 
 

Seinäjoen koulujen ja varhaiskasvatuk-
sen työryhmä (kansainvälisyysteeman 
osalta) 

- Kansainvälisen toiminnan edistämi-
nen ja suunnittelu kouluille, lukiolle 
ja varhaiskasvatukselle 

 

JÄRVISEUDULLA TOIMIVAT ORGANISAATIOT 

TOIMIJA, YHTEYSHENKILÖT YHTEISTYÖN MUOTO KOMMENTTEJA 

MaaKoto -hanke Lappajärvi Aino Alppi-
nen 

- Viestintäyhteistyö 
- Empatiatyöpajat yhteistyö 
- Valokuvanäyttelyssä yhteistyötä 

- Hanke päättynyt, mutta 
Projektipäällikkö Alppinen 
edelleen yhteydessä sa-
moihin asiakkaisiin. Linkki. 

Alajärven 4H 
- Kielikahvila yhteistyö, järjestäminen, 

sisältö ja viestintä  

Lappajärven Nuorisoseura 
- Tilat empatiatyöpajalle 

 

   

SUUPOHJAN ALUEELLA TOIMIVAT ORGANISAATIOT 

TOIMIJA, YHTEYSHENKILÖT YHTEISTYÖN MUOTO KOMMENTTEJA 

Inka-keskus Kauhajoki 
- Viestintä yhteistyö 
- Kiertävät kahvilat 
- Nalleseikkailut, toteutus, suunnit-

telu, viestintä 
- Asiantuntemuksen vaihtoa 
- Suunniteltu alueelle toimintaa (ei 

löydetty sopivaa toteutustapaa) 

- Laajat verkostot omalla 
alueellaan, pitkä kokemus 
ja laaja asiaosaaminen.  

Isojoen kirjasto 
- Nalleseikkailu tilat ja fasiliteetit 

 

Kauhajoen kirjasto 
- Nalleseikkailu tilat ja fasiliteetit 

 

Teuvan iltamat! huom.   

LAPUAN ALUEELLA TOIMIVAT ORGANISAATIOT 

TOIMIJA, YHTEYSHENKILÖT YHTEISTYÖN MUOTO KOMMENTTEJA 

Lapuan Kaupunki, nuorisotoimi 
- Tilat Leppoisat leidit 
- Waves of migration yhteistyö 
- Leiritilat sopimushintaan 

 

Lapuan Kaupunki, kulttuuritoimi 
- Valokuvaus ja tarinankirjoituspajojen 

järjestäminen vt. kulttuuritoimen-
johtajan kanssa 2017 keväällä. 
POVA:n hanke kumppanina tässä 
myös 

 



Lapuan Lukio 
- Kansainvälisyysteemapäivän esiinty-

jät meiltä. Tarkoitus viestinnällinen.   

Lapuan Haapakosken Nuorisoseura 
- Tilat ja tanhuryhmä käyttöön itä-

maisten iltamien ohjelmistoon  

Lapuan kirjasto 
- Kielikahvila (2krt) yhteistyö tilojen, 

viestinnän ja ryhmän ohjaamisen 
osalta.  

Halukkuutta vastaavaan toimintaan 
on edelleen 

Piia Ylisalmi Photography - Valokuvanäyttelyn kuvaukset, 
työstö, ideointi jne (kohtuullisella 
korvauksella, mutta työmäärään 
nähden ilmaiseksi.  

 

KAUHAVAN ALUEEN ORGANISAATIOT 

TOIMIJA, YHTEYSHENKILÖT YHTEISTYÖN MUOTO KOMMENTTEJA 

Kauhavan Kaupunki kulttuuritoimi, 
Elotryskööt 

- Elotrysköö tapahtuman yhteydessä 
pidettävän lähimatkailuryhmätapaa-
misen fasiliteetit 

- monikulttuurisen Elopiknik tapahtu-
man mahdollistaminen yhteistyössä 
hankkeen, sekä Fia Hafizin kanssa. 

- Kulttuuritoimi osaltaan mukana 
myös lähimatkailuryhmän suunnitte-
lussa ja toteutuksessa. 

 

Kauhavan kirjasto 
- Lähimatkailuryhmän viestintä-, re-

surssi. sekä sisällöntuotantoyhteis-
työ. 

- Kauhavan suunnittelupalaverien tilat 
ja markkinointi. 

Toimiva ja dynaaminen kirjastoyh-
teistyö monella eri tavalla. 

Kauhavan Nuorisoseura 
- Tilojen tarjoaminen Taikapaja sekä 

itämaiset iltamat Soveltuvat tilat suureenkin toimin-
taan Kauhavan keskustassa 

Maahanmuuttokoordinaattori Jenni 
Koivumäki (Kauhava 2017) 

 

 

 

- Yhteistyössä järjestetty taikapaja, 
- yhteisosallistuminen Waves of mig-

ration hankkeeseen, 
- viestintäyhteistyö.  

ks. Fia Hafiz (virassa oleva) 

Maahanmuuttokoordinaattori Fia Hafiz 
(Kauhava 2018-) 

 

- Viestintä, toiminnan suunnittelu, 
vahva verkostoyhteistyö, 

- opaskoulutusta (Manar ja Fia koulut-
tajana),  

- vuoropuhelu Kauhavalla asuvien 
maahanmuuttajien tarpeista.   

Verkostot. Tavoittaa Kauhavalla 
kuntapaikalla asuvia sekä työperäi-
siä maahanmuuttajia.  

Kauhavan Vastaanottokeskus ja LSK 
- Itämaiset iltamat, logistiikkayhteis-

työ, viestintäyhteistyö, Keittiöpalve-
lut 

Joustava kumppani, joilla käytös-
sään monipuoliset tilat lähellä 
”mahdollista” kohderyhmää. Ei 
hankkeen varsinaista kohderyhmää.  

Paikallistuntijat -hanke, Järvilakeuden 
kansalaisopisto, Kauhava 

- Lähimatkailuryhmän viestintä, sisäl-
löntuotanto, resurssiyhteistyö,  Uusi kiinnostava näkökulma kotou-

tumiseen, oman kotiseudun tarinal-
listaminen 

Kotini Kauhava -hanke, Kauhava Asso-
ciation 

- Lähimatkailuryhmän viestintäyhteis-
työ,  

- elotryskööt yhteistyö,  

Kontaktit työperäisiin maahanmuut-
tajiin  

Kauhava seura  
- Lähimatkailuryhmän kohdeopastus, 

viestinnällinen yhteistyö, sisällöllinen 
suunnittelu 

Merkittävä kotiseutuosaaminen ja 
kyky esittää kotiseututietoutta myös 



uusia asukkaita kiinnostavalla ta-
valla. 

Aisapari 
- Iira hankkeen suunnittelu, 
- Viestintäyhteistyö 
- Verkostotyö Aisaparin toiminta-alu-

eella 
- Kulttuurikattila tapahtuma 

 

Ylihärmän nuorisoseura Kv-iltamien tilat  

MUIDEN KUNTIEN ALUEELLA TOIMIVAT ORGANISAATIO 

TOIMIJA, YHTEYSHENKILÖT YHTEISTYÖN MUOTO KOMMENTTEJA 

Etelä-Pohjanmaan opisto 
- Mk-koulutusta, 
- viestintäkumppani opiskelijoiden 

suuntaan 

 

 



5 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 

Hankkeessa on sen loppuun mennessä saavutettu hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet. Toi-

minta on ollut suunnitelman mukaista ja ryhmätoiminnalla on lisätty huomattavasti maahanmuut-

tajien ja kantaväestön kohtaamisia. Kohtaamiset ovat joissain tapauksissa johtaneet myös sosiaalis-

ten verkostojen kasvuun ja siten osallisuuden vahvistumiseen. Hankkeen toimintaan osallistuneet, 

ovat pääsääntöisesti olleet sitoutuneita ja kokeneet hankkeen toiminnan edistävän heidän kotou-

tumistaan.  

 

Hankkeen tapahtumissa on käyty kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja toiminta on vähentänyt osal-

listujien ennakkoluuloja puolin ja toisin. Toisaalta hanke on tavoittanut juuri ne henkilöt, jotka asen-

teeltaan eivät edusta jyrkimpiä ääripäitä. Muutamia selkeästi maahanmuuttajiin kielteisesti suhtau-

tuviakin on saatu mukaan toimintaan ja siten ainakin heidän ennakkoluulojansa on hankkeen avulla 

selkeästi kyetty vähentämään.  

 

Hanke on ollut näkyvä toimija sekä erittäin aktiivinen verkostoissa, siitäkin huolimatta, että kotout-

tamistyötä tekevät toimijat ovat alueella hyvin hiljaisia ja näkymättömiä. Hankkeessa on lisäksi tuo-

tettu arvokasta materiaalia tulevaisuuden tarpeisiin sekä toimintamalleja, joita on mahdollisuus so-

veltaa sekä maakunnassa että muillakin alueilla.    

 

Havainnoista, lopputuloksista ja hankkeen työntekijöiden omista ajatuksista ja kokemuksista on jul-

kaistu erikseen oma julkaisu kaikkien hyödynnettäväksi. Julkaisussa on laajemmin avattu kotoutta-

mistyöhön liittyvät haasteet ja havainnot sekä hankkeen aikana käytetyt välineet kotouttamistyötä 

tekeville. Julkaisu on liitteenä.  

 

 

 

 


