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        Kolmospesältä kotoutumaan -hankkeen materiaali 

                                      3rd Base – Fit For Future, material & tools 
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Kolmospesältä kotoutumaan hanketoiminta 

-3rd Base – Fit For Future! 

 

Liikkukaa - Sports for All ry:n Kolmospesältä kotoutumaan -hanke kehittää kolmannen sektorin toimijoiden 
kykyä osallistua kansalliseen työhön maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Liikkukaa ry:llä on noin 70 
jäsenjärjestöä, joista hankkeessa on mukana seitsemän eri alueilla toimivaa yhdistystä, jotka myös 
edustavat monipuolisia toiminnan painopisteitä. Jäsenistön ulkopuolelta mukana on omissa rooleissaan 
kaksi järjestöä, rasismia vastaan toimiva Rasmus ry sekä Suomen Salibandyliitto ry 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mukana olevien järjestöjen toimintakykyä seuraavilla osa-alueilla: 

 

1. Markkinointi 

 - kotisivut 

 - toimintakonsepti ja brändi 

 - materiaalit 

 - suunnnittelu 

 - sponsorointi ja kontaktit 

 

2. Verkostoituminen 

 - relevanttien kuntatoimijoiden ja viranomaisten määrittäminen 

 - kontaktihenkilöt 

 - pyöreän pöydän keskustelut paikallisella tasolla 

 - Liikkukaa ry:n edustajaverkoston kehittäminen 

 - järjestöjen mahdollisuudet työllistäjinä 

 

3. Vapaaehtoistoiminta 

 - järjestöille sopivien vapaaehtoisten löytäminen 

 - vapaaehtoisten kouluttaminen 

 - vapaaehtoisohjelman luominen 

 - paikallisten vapaaehtoispoolien kehittäminen 
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4. Koulutukset/ kurssit 

 - hallinto 

 - BOSSI-moninaisuuden johtaminen 

 - sähköiset työkalut 

 - markkinointi 

 - vapaaehtoisuus 

 - (urheiluvalmennus) 

 - työllistäminen 

 - muut, esim. hakemukset 

 - video ja dokumentoin 

 

 

ETNO:n teesit, 2013: 

 

“Etnisten suhteiden neuvottelukunta on laatinut teesit, joilla halutaan ottaa kantaa kaikille avoimen 
nuoriso- ja harrastustoiminnan puolesta..   

Etnon teesien lähtökohtana on ajatus, että myös eri kieli-, kulttuuri- ja uskontotaustaiset suomalaiset 
nuoret on saatava mukaan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden suunnitteluun. Ottamalla nuoret 
mukaan suunnitteluun, toiminnasta tehdään kiinnostavaa kaikille nuorille. Mahdollisuus osallistua myös 
lisää vähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemusta siitä, että he ovat aidosti tervetulleita yhteisiin tiloihin 
ja toimintaan. 

Neuvottelukunta toivoo myös, että nuorisopalveluista ja harrastusmahdollisuuksista tiedottamisessa 
vieraskieliset nuoret ja heidän perheensä huomioitaisiin monikanavaisella ja erikielisellä tiedottamisella..   

Teeseissä kannustetaan myös suunnittelemaan toimintaa maahanmuuttajataustaisille tytöille, mikä liittyy 
yleisempäänkin haasteeseen saada nuorisotoimintaan mukaan enemmän tyttöjä mukaan. 

Etno nostaa teeseissään esille harrastusten maksullisuuden, mikä koskettaa kaikkia nuoria ja luo 
eriarvoisuutta. Myös päättäjien on olennaista muistaa, että harrastustoimintaan osallistuminen toimii myös 
syrjäytymisen ehkäisemisen keinona. Etno toivoo, että kunnat huomioisivat nuorten omat yhdistykset, 
maahanmuuttaja- ja monikulttuuriset järjestöt ja uskonnolliset yhdyskunnat tiloja ja avustuksia jaettaessa 
nykyistä paremmin nuorten liikunta- ja kulttuuritoiminnan järjestäjinä. 
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Osana teesejä Etno muistuttaa rasismin nollatoleranssista. Aikuisten tulee puuttua kaikkeen lasten ja 
nuorten kokemaan kiusaamiseen – onpa kyse rasismista tai ei. Harrastustoiminnassa on hyvä keskustella 
rasismista, mikä on vaikuttavaa, kun mukana ovat myös hiljaiset sivustakatsojat.”  

 

Yleiset haasteet / kysymykset: 

Miten tavoitetaan maahanmuuttajat? 

Miksi maahanmuuttajat eivät sitoudu? 

Kieliryhmän sisälle eristäytäminen 

Epäsosiaaliset käytännöt 

Vanhemmat eivät osallistu 

 

RESPECT! -työpajat  

• RESPECT! -työpaja on syrjinnän ja rasismin vastainen lapsille ja nuorille suunnattu työpaja, jossa 
kulttuurin ja median alueilla kunnostautuneet ihmiset ottavat kantaa keskinäisen kunnioituksen ja yhdessä 
toimimisen puolesta henkilökohtaisista eroavaisuuksistamme huolimatta. 

Kouluvierailut on järjestetty kolmen Respect-lähettilään toimesta. Lähettiläät itsessään edustavat mm. 
sukupuolten ja alkuperien moninaisuutta. RESPECT-lähettiläät ovat kiinnostavia henkilöitä mm. urheilu-, 
musiikki- ja valmennustuastojensa takia. He ovat ystäviä, jotka edustavat yhtenäisyyttä moninaisuudessa.  

OIKEIN VAI VÄÄRIN. SANO SINÄ!  

Vihreä/Punainen –korttileikki: Ryhmälle esitetään eri väittämiä koskien syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa, 
joihin lapset ja nuoret sitten ottavat kantaa näyttämällä punaisen tai vihreä kortin riippuen siitä, pitävätkö 
he lausumaa oikeana vai vääränä. Keskustellaan mielipiteistä ja selvitetään faktat.   

Onko näin?:   

Ei se haittaa, jos sanoo pahasti toisesta, jos se on vaan ”läppää”.   

Jos joku on erilainen, se kannattaa vaan jättää rauhaan.   

Pojat ja tytöt ovat ihan yhtä hyviä.   

Pojat saa tehdä vain poikien juttuja ja tytöt tyttöjen juttuja.   

Työpajassa osallistujat saavat Respect-rannekkeet rohkeista sanoista ja teoista. Kun kaikki ovat saaneet 
omat rannekkeensa, tehdään työpajan päätteeksi Respect-lupaus, jossa osallistujat lupaavat kunnioittaa ja 
välittää toisistaan. Osallistujajoukko nimetään Respect-ryhmäksi/-luokaksi.  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Lopuksi lapset ja nuoret saavat vielä mahdollisuuden keskustella artistien kanssa ja kerätä julisteisiin näiden 
nimikirjoitukset. Ohjelman etuna on sen lyhyt kesto: 45 min  Joka mahtuu helposti koulujen 
lukujärjestyksiin  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Tarina:  

Kuokkalan Tähti (Jyväskylä), Naisten lentopallo 

Kuokkalan Tähden naisten lentopalloryhmä on ollut suuri  menestystarina suomalaisessa urheiluhistoriassa. 
Ryhmän perustivan afgaaninaiset Jyväskylästä. Aluksi naisten aviomiehet eivät olleet valmiita sallimaan 
vaimojensa urheilua, koska miehet olivat huolissaan naisten julkisesta näkymisestä. Pienen taistelun jälkeen 
naiset saivat miestensä hyväksynnän, mutta vain tarkoin järjestettyihin harjoituksiin, joissa ei saanut olla 
miehiä läsnä. Eräänä päivänä valmentaja kutsui naisten aviomiehet seuraamaan harjoituksia. Miehet pitivät 
näkemästään ja halusivat myös osallistua ja näin muodostui miesten ja naisten sekaryhmä. Nyt kun myös 
miehet olivat paikalla, sallittiin vapaampi pukeutuminen, kuten lyhyet urheiluhousut ja hihattomat  
T-paidat. Osa pelaajista kuitenkin valitsee edelleen peittävämmän asusteen. Kuokkalan Tähti päätti haastaa 
muut sekaryhmät ja tulevissa peleissä kaikilla olikin hauskaa. Kuokkalan Tähti palkittiin SLU:n 
tunnustuspalkinnolla, mutta toimintaan ei myönnetty tukea. Varojen puutteessa toiminta keskeytyi vuonna 
2006.  

Grassroots-avustuksella ryhmä sai toimintansa uudelleen käyntiin. 
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Tools for internal and micro environment analyzes 

Detailed SWOT: 

A SWOT helps you to analyze your strengths, weaknesses and to recognize opportunities and threats. This 
detailed tables allow you to find out where best to make efforts for improvements: 

Factor/ 

Importance 

Organizations 

Strength:             

 

    1 

 

  2 

 

   3 

 

  4 

 

  5 

Result: Top 
factor 

improved: 

6x         

5x         

4x         

3x         

2x         

Total/100         

 

 

Factor/ 

Importance 

Weakness  

    1 

 

  2 

 

   3 

 

  4 

 

  5 

Result: Top factor 

Improved: 

6x         

5x         

4x         

3x         

2x         

Total/100         

 

Strengths  Top factors improved: 

-Weakness   

Total:   
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Factor/ 

Importance 

Opportunities  

    1 

 

  2 

 

   3 

 

  4 

 

  5 

Result: Top factor 

Improved: 

6x         

5x         

4x         

3x         

2x         

Total/100         

 

 

Factor/ 

Importance 

Threats to 

organization 

 

    1 

 

  2 

 

   3 

 

  4 

 

  5 

Result: Top factor 

Improved: 

6x         

5x         

4x         

3x         

2x         

Total/100         

 

 

Opportunities  Top factors improved: 

-Threats   

Total:   

 

Christian Thibault 
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Maslow´s pyramid of need 

                                    

 

Your position in the field, diagram: 
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Project scheduling: 
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4. Project scheduling: 
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Proaktiiviset toimenpiteet Moninaisuusohjelma ja tavoitteet:

Osallisuus kaikilla tasoilla; kannusta työskentelemistä moninaisissa ryhmissä

• Mentorointi

• -Sitouta johtajat moninaisuudelle

• -Hyväksyttävän käytöksen ohjeistaminen ja tarvittaessa perusteleminen ymmärrettävästi
(”Code of conduct”)

• Selkeiden tavoitteiden asettaminen moninaisuudelle

• Kysy neuvoa ryhmän sisältä oikeista tavoista lähestyä, tavata ja keskustella mahdollisten
uusien osallistujien kanssa. Pidä yhteyttä maahanmuuttajien omiin järjestöihin ja ota heidät
kumppaniksi.

• Jaa tietoa avoimesti ja tasapuolisesti ja keskustele esim. odotusten ristiriita, kielelliset kyvyt
(puhuttu - kirjoitettu); tietotekniikkataidot

• -Uusien ihmisten ohjaaminen ja kouluttaminen

• Keskity kulttuuriseen muutokseen, älä ”hyvittelyyn”

• Kohtele ihmisiä yksilöinä, vältä stereotyyppejä ja pidä mieli avoimena!

Vanhempien tuki "kahden kulttuurin"- lapsille

Vanhemman ja lapsen välistä suhdetta ei voi vähätellä.

Lapsi voi sopeutua uuteen maahan monilla eri tavoilla paljon vanhempaa nopeammin.

- Vanhempien hyväksyntä ja lapsen vapauden valinnan kunnioittaminen on tärkeää.
Vapauden myötä tulee vastuuta ja lakeja joita on kuitenkin noudatettava. Lapsen
ymmärrystä tulee kunnioittaa, mutta on oltava varovainen ettei lapsesta tule opettajaa
vanhemmille.

- Urheilu on hyvä auttava käsi vanhempi- lapsi suhteessa, jättämättä kuitenkaan uuteen
kulttuuriin sulautumista ulkopuolelle.

- Lasten urheilu on todettu niin tärkeäksi että sosiaalitoimisto on varmistanut sen
saatavuuden myös vähävaraisemmille perheille.
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Kulttuurienvälisiä herkkyysalueita:

- Ruoka

- Uskonnolliset juhlat ja tavat

Fyysinen olemus, vaatetus ja sen paljastavuus/peittävyys

Fyysinen kontakti, henkilökohtainen tila

- Ajan hallinta

Kielelliset kyvyt (puhuttu - kirjoitettu); tietotekniikkataidot

- Lapset/aikataulut

-Pojat haluat kilpailla; mutta niin tytötkin

Kriisinhallinta

- Selvitä kriisin syy (Joskus, esimerkiksi häpeän vuoksi, ihminen ei välttämättä kerro
todellista syytä ongelmaan)

- Tarvittaessa ota tilanteeseen mukaan ihminen, jota konfliktin osapuolet kunnioittavat (kuten kuten
vanhempi, yhteisön vanhin, roolimalli)

- Kohtele ihmisiä yksilöinä

- Keskustelkaa avoimesti hyväksyttävistä rajoista ja tavoitteista

Maahanmuuttajien yhdistykset:

• Johdon täytyy olla tietoisia tavoitteista

• Voivat tarvita erityistä tukea, erityisesti kielikysymyksissä

• Tekevät arvokasta työtä, kuten tarjoavat foorumin vertaistuelle

• Tavoittavat hyvin vähemmistöyhteisöt

• Tarjoavat turvallisen toimintaympäristön

• Tarjoavat myös mahdollisuuden esim. oman kielen käyttämiseen
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Vapaehtoistoiminta:

ESITTELEMME toimintaamme maahanmuuttajayhdistysten avainhenkilöille jotta he voivat
kertoa meistä ja vapaaehtoismahdollisuuksistamme eteenpäin tai kutsua meidät omiin
tilaisuuksiinsa kertomaan lisää.

MAINOSTAMME vapaaehtoistoimintaamme ja viemme esitteitämme mm. kulttuurikeskuksiin,
monikulttuurisuuskeskuksiin, kansainvälisiin kohtauspaikkoihin, nuorisotaloille, kirjastoihin,
etnisiin kauppoihin ja oppilaitoksiin, joissa tarjotaan suomen kielen kursseja, sekä virastoihin, joissa
asioi maahan muuttaneita, kuten työvoimatoimistoihin, kaupungin/kunnan ulkomaalaistoimistoon,
maahanmuuttajapalveluihin tai poliisilaitokselle.

KERROMME järjestömme toiminnasta ja vapaaehtoismahdollisuuksista tilaisuuksissa, joissa on
läsnä maahan muuttaneita. Pyydämme esittelyyn mukaan toiminnassamme jo mukana olevan
maahanmuuttajataustaisen henkilön kertomaan omista kokemuksistaan.

TUOMME esittelytilaisuuksissa ja esitteissä selvästi esille, että vapaaehtoistoiminnassa pärjää,
vaikka ei osaisi suomea sujuvasti. Korostamme, että vapaaehtoistoiminta auttaa kielen
kehittymisessä. VAPAAEHTOISTEHTÄVÄMME on selkeästi paketoitu. Meillä on tarjolla
tehtäviä laidasta laitaan: valmiita, helppoja ja kiireisellekin sopivia tehtäväkokonaisuuksia sekä
sellaisia, missä vapaaehtoinen voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöön.

Olemme eritelleet vapaaehtoistehtävät niiden vaatiman kielitaidon

Mukaan ja tuemme tilanteissa, joissa vapaaehtoisen kielitaito ei ole sujuvaa. MEILLÄ on
toimintaa myös niillä asuinalueilla, joissa asuu paljon maahan muuttaneita.

KERROMME uudelle vapaaehtoiselle järjestömme taustoista ja periaatteista ymmärrettävällä
ja selkeällä kielellä. KUN toimintaamme tulee mukaan uusi vapaaehtoinen, nimeämme hänelle
kummin, joka auttaa häntä ymmärtämään käytyä keskustelua ja keskustelun taustoja. Kummilla on
takanaan koulutus, joka on valmistanut hänet tehtäväänsä ja hän ottaa uuden vapaaehtoisen vastaan
henkilökohtaisesti.

YLLÄPIDÄMME uuden vapaaehtoisen syntynyttä kiinnostusta:

soitamme uudelle vapaaehtoiselle ensimmäisen tapaamisen jälkeen ja
varmistamme, että hän on ymmärtänyt käydyt keskustelut ja tietää mitä tapahtuu seuraavaksi.

Tarvittaessa laadimme henkilökohtaisen vapaaehtoissuunnitelman, johon listataan
toimintamahdollisuudet ja tavoitteet.

(<http://parempilippukunta.fi/2016/03/23/monikulttuurisen-rekrytoinnin-tarkein-sana-on-
tervetuloa/>)
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