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Eläkeläiset ry

”Suomeen tulee yhä enemmän taustaltaan erilaisia
ihmisiä, jotka muuttavat yhteiskuntaamme entistä
monikulttuurisemmaksi. Suvaitsevaisuus ja avoimuus
erilaisia kulttuuritaustoja, kieliä ja katsomuksia koh-
taan luovat edellytyksiä ihmisten keskinäiselle vuo-
rovaikutukselle ja kunnioitukselle. Eläkeläiset ry halu-
aa kehittää suomalaista yhteiskuntaa turvalliseksi pai-
kaksi kaikille ja on omassa toiminnassaan avoin moni-
kulttuurisuudelle.” Näin Eläkeläiset ry:n edustaja-
kokous keväällä 2003 totesi Vastuu kanssaihmisistä
ja ympäristöstä luovat rauhaa -lausumassaan.

Kansalaisjärjestön tehtävä on muuttaa sanansa teoik-
si ja tavoitteensa toiminnaksi. Niinpä lähdimme etsi-
mään toimintatapoja, joilla voimme synnyttää luon-
tevia kohtaamisia ikääntyneiden maahanmuuttajien
ja kantaväestöön kesken. 

Yhdessä-hankkeen suunnittelu käynnistyi alkuvuo-
desta 2006. Suunnittelutyöstä vastasi VTM Merja Ras-
tas. Suunnittelutyöhön saimme taloudellista tukea
Kansan Sivistystyön Liitolta, mistä haluamme lausua
kiitokset.

Hankkeen käynnistymisen keväällä 2007 mahdol-
listi Raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotinen han-
keavustus. Ennakkoluulottomasta avustuspäätökses-
tä olemme kiitollisia RAY:lle.

Eläkeläiset ry haluaa lausua lämpimät kiitokset kai-
kille hankkeessa työskenneille ja erityisesti projek-
tikoordinaattori Eva Rönkölle sekä hankkeen arvioin-
nista vastanneille Laurea Ammattikorkeakoulun leh-
tori Minttu Rädylle ja HTM/YTM Pirjo Rosengrenil-
le. Kiitokset kuuluvat myös yhteistyökumppaneille ja
kaikille hankkeen toteuttamista edesauttaneille hen-
kilöille ja yhteisöille. 

Erityiset kiitokset kuuluvat kaikille niille ihanille elä-
keläisille, jotka etnisestä taustastaan riippumatta avoi-
min mielin ilman ennakkoluuloja osallistuivat tähän
pioneerihankkeeseen. He tuottivat rohkeasti iloista ja
palkitsevaa yhdessäoloa ja samalla uusia toiminta-
malleja ja –tapoja eläkeläistoimintaan. 

Eläkeläiset ry jatkaa Yhdessä-hankkeen toiminnan
juurruttamista ja kasvaa monikulttuurisena eläkeläis-
ten yhteenliittymänä. 

Helsingissä 22.10.2010

Hannu Partanen
toiminnanjohtaja  

Esipuhe



5

Yhdessä-hanke 2007–2009

Johdanto ja tausta 6
1.Yhdessä-hankkeen päämäärä ja tavoitteet sekä kohderyhmä 7

1.1 Päämäärä ja tavoitteet 7
1.2 Kohderyhmä 8

2. Yhdessä-hankkeen organisointi 8
2.1  Rahoitus ja muut voimavarat 8
2.2  Ohjaus- ja johtoryhmä 8
2.3  Hankekumppanit 9

3. Yhdessä-hankkeen käynnistäminen 9
3.1 Ensimmäiset tehtävät 9
3.2 Ikääntyneiden maahanmuuttajien tavoittaminen 10
3.3 Toimintojen valitseminen 10

4. Yhdessä-hankkeen toteutus toimintavuosittain 11
4.1 Alkuvaiheen prosessikuvaus ensimmäisenä toimintavuonna (2007) 11

4.1.1 Yhteenveto alkuvaiheen toimintatavoista 13
4.1.2 Alkuvaiheen vaikutuksia  jäsenten keskuudessa 13

4.2 Hankkeen toinen toimintavuosi (2008) 13
4.2.1 Opintokerhojen ohjaajakoulutus 14
4.2.2 Opintokerhojen käynnistäminen ja tukeminen 15
4.2.3 Toiminnan laajentaminen 16

4.3 Kolmas toimintavuosi (2009) 17
4.3.1 Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhla 17
4.3.2 Juurruttaminen 20
4.3.3 Aluekierros järjestössä 21

5. Hankkeen toimintamuodot 23
5.1 Retket ja muut kohtaamiset 23
5.2 Kerhot 23
5.3 Leirit 25
5.4 Tapahtumat 30
5.5 Koulutus 32
5.6 Edunvalvonta 33

6. Viestintä 34
7. Vaikutukset, tulokset ja tuotokset 36

7.1 Vaikutukset 36
7.2 Tulokset 37 

7.2.1 Määrälliset tulokset ja kerätty tieto 37
7.2.2 Kehitetyt mallit 38

7.3 Tuotokset 39 
8.    Arviointi 40

8.1 Sisäinen arviointi 40
8.2 Ulkoinen arviointi 47

9.    Pohdinta 48

10.    Liitteet 51

Sisällysluettelo



6

Eläkeläiset ry

Yhdessä-hanke oli perinteikkään kansalaisjärjestön
pilottihanke, jossa oman toiminnan piiriin haluttiin
saada omia tarpeitaan heikosti puolustava vähemmis-
töryhmä – ikääntyneet maahanmuuttajat. Hankkeen
lähtökohtana oli suunnitella arkielämän virkistys-
toimintaa sekä edunvalvontaa niin, että sitä ei tehdä
vähemmistöryhmän puolesta vaan sen kanssa yhdes-
sä. Yhdessä-hankkeen valmistelu, taustojen kartoitus,
käynnistäminen ja toteutus ovat olleet pitkä proses-
si. 

Vuonna 1959 perustettu Eläkeläiset ry on Suomen
vanhin valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Järjestö on
sitoutumaton eläkeläisten etujen puolustaja sekä vir-
kistystoiminnan mahdollistaja. Sen toimintaa ohjaa
yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja solidaari-
suus heikoimpia kohtaan.  Eläkeläiset ry:n edustaja-
kokouksessa vuonna 2003 annettu julkilausuma oli
lähtölaukaus monikulttuurisen hankkeen valmistelul-
le: 

Suomeen tulee yhä enemmän taustaltaan erilaisia ihmi-
siä, jotka muuttavat yhteiskuntaamme entistä moni-
kulttuurisemmaksi. Suvaitsevaisuus ja avoimuus eri-
laisia kulttuuritaustoja, kieliä ja katsomuksia kohtaan
luovat edellytyksiä ihmisten keskinäiselle vuorovai-
kutukselle ja kunnioitukselle. Eläkeläiset ry haluaa
kehittää suomalaista yhteiskuntaa turvalliseksi pai-
kaksi kaikille ja on omassa toiminnassaan avoin moni-
kulttuurisuudelle.

Ikääntyneiden maahanmuuttajien tukeminen nousi
esille myös Eläkeläiset ry:n yhteistyökumppanin Kan-
san Sivistystyön Liiton suunnitelmissa. Opintoker-
ho on perinteinen aikuisväestön ja ikäihmisten oma-
ehtoisen oppimisen väline. Osallistavan luonteensa
vuoksi opintokerhot ovat edelleen toimiva muoto
eri elämäntilanteissa olevien ihmisten voimaannutta-
miseksi. KSL:n tavoitteena oli tutustuttaa maahan-
muuttajataustainen väestö opintokerhotoimintaan.

Eläkeläiset ry:n ja KSL:n sopimuksesta  alettiin suun-
nitella yhteisten suuntaviivojen mukaista hanketta,
jossa tuetaan ikääntyneiden maahanmuuttajien osal-

lisuutta ja kotoutumista. Vuoden 2006 keväällä Elä-
keläiset ry palkkasi KSL:n tuella VTM Merja Ras-
taan kolmeksi kuukaudeksi osa-aikaiseksi hankesuun-
nittelijaksi. Hankesuunnitelman lisäksi Rastas teki
selvityksen maahanmuuttajien määrästä, asuinalueis-
ta ja ikääntyneiden maahanmuuttajien tuen tarpees-
ta. Hän selvitti myös, mitä maahanmuuttajajärjestö-
jä ja muita maahanmuuttotyön tekijöitä kentällä toi-
mii. Toimijoiden kartoittaminen loi pohjan tulevalle
hanketoimijoiden verkostolle. Rastas tunnusteli eri
toimijoiden sekä Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistys-
ten halukkuutta hankeyhteistyöhön.

Eläkeläiset ry:n hallituksen kokouksessa 19.4.2006
päätettiin lähettää hakemus hankeavustuksesta Raha-
automaattiyhdistykseen. Hakemus sai RAY:stä myön-
teisen päätöksen ja keväällä 2007 käynnistettiin kol-
mivuotinen Yhdessä - osallistavasti suunniteltua moni-
kulttuurista opinto- ja kulttuuritoimintaa -hanke. Toteu-
tusvaiheessa hankenimi lyheni Yhdessä-hankkeek-
si.

Jo hankkeen valmistelujen ja yhteisyökumppanien
etsimisen aikana tiedostettiin, että yhteistoiminnan
järjestämistä kohtaan voi olla ennakkoluuloja sekä
maahanmuuttajilla että paikallisyhdistysten jäsenillä.
Myös eri kuntatoimijat olivat vilpittömästi hämmäs-
tyneitä, että eläkeläisjärjestö oli ryhtymässä yhteis-
toimintaan ikääntyneiden maahanmuuttajien kans-
sa. Heidän kokemustensa mukaan paikalliset eläke-
läisjärjestöt eivät olleet kiinnostuneita toimimaan ikä-
maahanmuuttajien kanssa.

Joidenkin maahanmuuttajataustaisten toimijoiden epä-
luulot yhteistyötä kohtaan olivat suuremmat kuin konk-
reettisiksi koettu hyöty kumppanuudesta. Muuta-
man venäjänkielisten ikäihmisten toimintaa koordinoi-
van työntekijän kokemukset suomalaisista toimi-
joista – niin julkisella kuin kolmannellakin sektoril-
la – olivat olleet niin huonoja, että suuren ja etab-
loituneen järjestön projektin pelättiin syövän pienen
maahanmuuttajajärjestön työn. Hakunilan Kansain-
välisen Yhdistyksen somalialainen työntekijä oli kui-
tenkin valmis aloittamaan yhteistyön kantaväestön
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järjestön kanssa. Tahtoa yhteistyöhön oli myös Inke-
ri-keskuksessa ja Familia Clubissa.

Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistyksissä oli myös ennak-
koluuloja ja -asenteita. Joissakin tapauksissa kyse oli
pikemminkin epäilystä kuin ennakkoluulosta: ”kyl-
lä minä itse pidän tätä tärkeänä mutta en tiedä, miten
yhdistyksessäni muut suhtautuvat.” Toisissa tapauk-
sissa hankkeen tarkoituksenmukaisuus asetettiin
kyseenalaiseksi muun muassa toteamalla, että omais-
hoitokysymys Suomessa ratkaisematta ja järjestön
pitäisi huolehtia ennemmin siitä kuin tarttua maahan-
muuttajahankkeeseen. 

1.1 Päämäärä ja tavoitteet

Yhdessä-hankkeen päämääränä oli tukea ikäänty-
neiden maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuut-
ta. Tämä nähtiin mahdolliseksi luomalla Eläkeläiset
ry:n paikallisyhdistyksissä edellytykset monikulttuu-
riselle toiminalle, joka auttaa ikämaahanmuuttajia toi-
mimaan yhdessä kantaväestön ikäihmisten kanssa.
Näin syntyisi maahanmuuttajien ja kantaväestön välil-
le sosiaalisia kontakteja ja sellaista yhteistoimintaa,
joka tukisi ja vahvistaisi heidän toimintakykyään.

Tavoitteena oli tukea paikallisyhdistyksiä kurssi-, ker-
ho- ja leiritoiminnan järjestämisessä sekä kouluttaa
monikulttuuristen ryhmien ohjaajia. Tavoitteena oli
myös kehittää vastavuoroista oppimista edistävää toi-
mintaa. Toiminnan tarkoituksena oli tarjota osallistu-
jille monipuolisia elämyksiä, ylläpitää ja parantaa hei-
dän fyysistä ja psyykkistä toimintakykyään, harjoit-
taa kognitiivisia toimintoja, tukea heidän tarpeelli-
suuden tunnettaan sekä lisätä vuorovaikutusta ikään-
tyneiden maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä.  

Lisäksi haluttiin nostaa keskusteluun hanketyössä
esiin tulevia kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä ikään-
tyneiden maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistämi-
sen kannalta. Valtakunnallisena eläkeläisten etujär-
jestönä Eläkeläiset ry on tähän tarkoitukseen sopiva
foorumi.

Tarkemmin jaoteltuna Yhdessä-hankeen toteuttamis-
tavoitteessa oli viisi osa-aluetta:

1. paikallisesti suunnitellut monikulttuuri-
set taide- ja kädentaitokurssit
2. opintokerhomuotoinen toiminta, joissa 
korostetaan osallisuuden vahvistamista, kaik-
kien oikeutta luonnon kokemiseen sekä ter-
veyden ja toimintakyvyn ylläpitämistä liikun-
nan ja kulttuurin avulla
3. monikulttuuriset leirit, teemana isovan-
hemmuus ja perhe
4. osallistua paikallisiin monikulttuurisuut-
ta edistäviin tapahtumiin
5. ikääntyneiden maahanmuuttajien edun-
valvonta vahvistamalla maahanmuuttajajär-
jestöjen tiedotusta ja rahoitusstrategioita ikä-
maahanmuuttajien huomioimiseksi ja moni-
kulttuurisuuden kehittämiseksi.

Hankkeessa suunniteltiin järjestettäväksi kolme
seminaaria seuraavista teemoista: 

1. ikääntyneiden maahanmuuttajien 
oppiminen
2. monikulttuuristuvan Suomen 
isovanhemmuus
3. ikääntyneiden maahanmuuttajien yhteis-
kunnallinen osallisuus ja hyvinvointi 

Seminaariteemat toteutuivat isovanhemmuutta kos-
kevaa aihetta lukuun ottamatta. Hankkeen tavoittee-
na oli tuottaa Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistyksille
toimintamalli, joka helpottaa niitä osallistumaan pai-
kallistasolla monikulttuurisuustyön kehittämiseen ja
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1. Yhdessä-hankkeen päämäärä 
ja tavoitteet sekä kohderyhmä

Taustakartoituksessa kuvattiin yhteistyökumppanuu-
den hakemisen haasteita seuraavasti: 

Maahanmuuttajien omia järjestöjä on vielä vähän ja
niiden ympärillä käy kuhina EU-hankkeiden takia, sil-
lä niissä usein edellytetään kumppaneiksi maahan-
muuttajajärjestöjä. Luottamuksen syntyminen on kaik-
kien olennaisinta. Maahanmuuttajajärjestöt eivät tun-
ne suomalaista järjestökenttää ja onkin epärealistista
odottaa heidän suhtautuvan myönteisesti kaikkiin saa-
miinsa yhteistyötarjouksiin, varsinkin, kun kilpaillaan
samanaikaisesti Raha-automaattiyhdistyksen rahasta.



toteuttamiseen.

Projektisuunnitelmaan sisältyi ohjaajakansion tuotta-
minen kerho-ohjaajien tueksi. Ohjausaineiston tarkoi-
tuksena on myös helpottaa työn siirtämistä toiselle
vetäjälle. Tarvittaessa tuotettaisiin opintoaineistoja
kerhojen käyttöön sekä kursseille. Hankkeessa tuo-
tettiin selkokielinen Koti Suomessa -opintoaineisto,
josta kerrotaan projektin tuotosten yhteydessä. 

1.2 Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat pääkau-
punkiseudun inkeriläiset paluumuuttajat, pakolais-
taustaiset maahanmuuttajat ja kaikki toiminnasta kiin-
nostuneet ikääntyneet maahanmuuttajat sekä heidän
perheensä. Toimintaan etsittiin yli 55 -vuotiaita maa-
hanmuuttajia. Ikäraja asetettiin tietoisesti kohtuulli-
sen alhaalle, koska maahanmuuttotaustan johdosta
ihminen saattaa jo tuossa iässä tarvita tukea uuteen
kotimaahansa sopeutumiseksi. Kohderyhmänä oli
maahanmuuttajien lisäksi Eläkeläiset ry:n pääkaupun-
kiseudun yhdistysten jäsenet.

Hanketoiminta päätettiin käynnistää pääkaupunkiseu-
dulla, koska siellä  maahanmuuttajia on eniten. Toi-

2.1 Rahoitus ja muut voimavarat

Hanke toteutettiin ajalla 23.4.2007-30.4.2010 Raha-
automaattiyhdistyksen tuella. Kolmivuotinen han-
kerahoitus jakautui vuositasolla seuraavasti:
Vuosi 2007:   120 000 €
Vuosi 2008:   140 000 €
Vuosi 2009:   140 000 €
Järjestö tarjosi hankkeen käyttöön toimistotilat ja -
palvelut sekä tiedotuskanavan Eläkeläinen-lehden
kautta. Hanketta toteutettiin osittain vapaaehtoistyöl-
lä.

Hankkeessa oli kaksi palkattua, täysiaikaista työn-
tekijää vuoden 2007 keväästä alkaen vuoden 2008
loppuun saakka: hankekoordinaattori ja hankeoh-
jaaja. Vuoden 2009 alusta kevääseen 2010 hankkees-
sa toimi täysiaikaisena työntekijänä hankekoordinaat-

tori. Hänen lisäkseen hankkeessa oli tuntipalkkaisia
työntekijöitä vuonna 2009. Hankesuunnitelman mukai-
sesti osa työntekijöistä oli maahanmuuttajataustaisia.

Hankekoordinaattoreina toimivat Lisa Leinonen
23.4.–31.12.2007, Arja Kotiranta 7.1.–18.6.2008 ja
Eva Rönkkö 1.8.2008-30.4.2010. Hankeohjaajina
työskentelivät Eva Rönkkö 2.5.2007–1.8.2008 ja Rai-
za Quintero 1.9.–31.12.2008. Tuntipalkkaisina työn-
tekijöinä toimivat Viktoria Hellsten ja Ibtisam Hai-
beh vuoden 2009 sekä Pirjo Rosengren
21.9–20.12.2009.

2.2 Ohjaus- ja johtoryhmä

Yhdessä-hankkeen ohjausryhmä seurasi hanketoimin-
taa ja oli hankekumppaneiden välisen vuorovaikutuk-
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sena ja kolmantena vuotena oli tarkoitus laajentaa han-
ketta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Hankkeen toiminta oli tarkoitus keskittää pääasiassa
Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistysten toiminnan yhtey-
teen. Taustakartoituksen aikana kiinnostusta hankkee-
seen oli Eläkeläiset ry:n Tikkurilan, Vaarala-Haku-
nilan, Malmin ja Kontulan paikallisyhdistyksissä. Han-
ketta esiteltiin myös Varsinais-Suomen aluejärjes-
tössä, jossa hanketta pidettiin kannatettavana. Espoos-
ta lähdettiin etsimään toimintaan halukkaita paikallis-
yhdistyksiä vasta hankkeen aloitettua toimintansa.
Hanke-esittelyn aikana nousi joissakin paikallisyhdis-
tyksissä epäilyjä monikulttuurista toimintaa kohtaan. 

Kursseille ja leireille osallistujia valittaessa noudatet-
tiin jakoa, jonka mukaan maahanmuuttajataustaisia
oli kaksi kolmasosaa ja paikallisyhdistysten jäseniä
yksi kolmasosa osallistujista. Tällä tavoin heikoim-
massa asemassa olevien tarpeet painottuisivat toimin-
nassa ja he saisivat myös eniten yhteiskunnan varois-
ta maksettavaa tukea. Kohtaamisiin ja muihin toimin-
toihin kutsuttiin mukaan samoilta alueilta olevia ihmi-
siä, jotta syntyviä ystävyyssuhteita olisi mahdollista
luontevasti jatkaa.

2. Yhdessä-hankkeen organisointi



sen kanava. Ryhmä kokoontui vuosittain kahdesta nel-
jään kertaan. Ohjausryhmään kuuluivat: Sirkka Kui-
vala (Kontulan Eläkeläiset ry), Esko Kotilainen (Elä-
keläiset ry:n Uudenmaan aluejärjestö), Hilkka Lin-
derborg (Vanhustyön keskusliiton ikämamuverkos-
to), Sirpa Kerman (Parasta lapsille ry), Eila Klyko-
va (Inkerikeskus) ja Minttu Räty (Laurea-ammatti-
korkeakoulu). Hankkeen johtoryhmän jäsenet osal-
listuivat ohjausryhmän kokouksiin.

Johtoryhmään kuuluivat täysiaikaisten hanketyönte-
kijöitten lisäksi Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Han-
nu Partanen, järjestösihteeri Anu Mäki sekä koulutus-
sihteeri Tiina Rajala. Johtoryhmä kokoontui kah-
desta neljään kertaan vuodessa. Johtoryhmä toimi han-
ketyöntekijöitten tukena ja valmisteli ohjausryhmäs-
sä käsiteltävät asiat.

2.3 Hankekumppanit

Kansan Sivistystyön Liitto KSL:n kanssa ryhdyttiin
yhteistyöhön, koska sillä oli kokemusta  opintoker-
ho-ohjaajien kouluttamisesta ja kerhojen kehittämi-
sestä sekä maahanmuuttajien kieli-ja yhdistystoimin-
takoulutuksesta. Lisäksi se ylläpiti monikulttuurista
radio Rainbow’ta. Osaksi hankekumppanuutta suun-
niteltiin myös opintoaineiston tuotanto. 

Maahanmuuttajakontaktien vuoksi yhteistyöhön
hakeuduttiin Inkeri-keskuksen ja Familia Clubin kans-
sa. Maahanmuuttajayhdistysten lisäksi hankekump-

3.1 Ensimmäiset tehtävät

Hanketyöntekijät aloittivat työnsä keväällä 2007. Koor-
dinaattoriksi palkattiin kulttuurintuottaja Lisa Leino-
nen. Hänen tehtävänään oli hoitaa hankkeen hallin-
toa, suunnitella koulutusta sekä seminaareja ja yhteis-
työtä kumppaneiden kanssa. Ohjaajaksi palkattiin lii-
kunnanopettaja Eva Rönkkö. Hänen tehtävänsä oli
ensisijaisesti toimia paikallistasolla yhteyksien luo-
jana maahanmuuttajajärjestöihin. Hänen tehtävänsä
oli lisäksi olla hankkeen alkuvaiheessa työparina pai-
kallisyhdistysten monikulttuurisuustyöstä vastaavil-

le kerho-ohjaajille paikallisen toiminnan toteuttami-
sessa.   

Hyvän pohjatyön ansiosta hankekumppanit ja tär-
keimmät verkostot olivat selvillä. Helsingissä ja Van-
taalla oli tiedossa Eläkeläiset ry:n yhdistysten hanke-
toimijat. Helsingissä oli toimivat yhteydet myös maa-
hanmuuttajiin. Ensimmäisten kuukausien aikana teh-
tiin työtä, jotta maahanmuuttajiin saatiin yhteys myös
Vantaalla. Suhteet oli saatava myös Espooseen, mis-
tä verkostot kokonaan puuttuivat.  Lisäksi selvitettiin
toimintaan osallistuvien tarpeita.

9

Yhdessä-hanke 2007–2009

panuutta haettiin Vanhustyön keskusliiton ylläpitä-
mästä valtakunnallisesta Ikämamuverkostosta. Van-
hustyön keskusliitto ylläpitää myös venäjänkielisten
ikäihmisten tukiryhmää. Venäjän ja Itä-Euroopan ins-
tituutilta toivottiin asiantuntemusta sekä tukea tiedot-
tamisessa, koska sillä on laaja verkosto venäjänkie-
listen järjestöjen keskuudessa. 

Parasta Lapsille ry pyydettiin hankekumppaniksi, kos-
ka se on asiantuntija monikulttuuristen leirien jär-
jestämisessä sekä solidaarisuustyössä. Tutkimuksel-
liseksi yhteistyötahoksi ja ulkoisen arvioinnin suo-
rittajaksi saatiin Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Yhteistyö hankekumppaneiden kanssa toteutui enim-
mäkseen suunnitellulla tavalla. Hankekumppaneista
KSL:llä, Inkerikeskuksella, Ikämamuverkostolla,
Parasta Lapsille ry:llä sekä Laurea-ammattikorkea-
koululla oli myös edustus hankkeen ohjausryhmäs-
sä. Käytännön yhteistyö Familia Clubin kanssa jäi
vähäiseksi. Sopivaa yhteistyömuotoa ei löytynyt myös-
kään Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kanssa.

Hankkeen jo toimiessa, tärkeiksi yhteistyökumppa-
neiksi nousivat Golis-Naiset ry Vantaalla ja Filokse-
nia ry:n ylläpitämä kohtaamispaikka Trapesa Espoos-
sa. Yhteistyötä tehtiin Pakolaisapu ry:n KOTILO -
projektin kanssa sekä Kinaporin ja Kontulan van-
husten palvelukeskusten kanssa. Näiden yhteistyö-
kumppanien kautta tavoitettiin ikääntyneitä maahan-
muuttajia.

3. Yhdessä-hankkeen käynnistäminen



Hankkeen aloittamisesta tiedotettiin järjestön hal-
linnolle, kun Eläkeläiset ry:n valtuusto kokoontui Var-
kauden Kuntorannassa toukokuussa 2007. Saman vuo-
den kesäkuussa osallistuttiin valtakunnallisille Tah-
kon retkeilypäiville. Hankkeella oli tapahtumassa oma
esittelyteltta. Kolmen päivän ajan keskusteltiin Elä-
keläiset ry:n paikallisyhdistysten jäsenten kanssa
Yhdessä-hankkeesta.

3.2 Ikääntyneiden maahanmuuttajie
tavoittaminen

Yhdessä-hankkeen onnistumisen kannalta tärkeintä
oli tavoittaa ikääntyneitä maahanmuuttajia Helsingis-
sä, Espoossa ja Vantaalla. Jo valmisteluvaiheessa näh-
tiin mahdolliseksi, että joillakin alueilla heitä ei vält-
tämättä saataisi hankkeeseen mukaan.

Jotta syksyn toiminnan voisi järjestää ottaen huomi-
oon sekä maahanmuuttajien että paikallisyhdistys-
ten jäsenien tarpeet, osallistuttiin Inkeri-keskuksen
paluumuuttajaryhmän retkelle. Hanketyöntekijät vie-
railivat Vantaan Länsimäen venäjänkielisten ikäih-
misten ryhmätapaamisessa ja Vanhustyön keskuslii-
ton venäjänkielisten omaishoitajien ryhmässä. Han-
ketta esiteltiin Helsingin sosiaaliviraston Sahramin
perhetalon ikääntyneiden afgaaninaisten ryhmälle.

Ikääntyneiden somalialaisten kanssa työskentele-
västä Ibtisam Haibehista tuli koko hankkeen ajaksi
keskeinen henkilö muslimitaustaisten sekä muiden
Hakunilan, Koivukylän ja Myyrmäen alueiden ikäih-
misten tavoittamiseksi. Hän toimi lisäksi hankkeen
kannalta tärkeänä kieli- ja kulttuuritulkkina. 

Hankkeen alussa etsittiin maahanmuuttajatoimijoita
Helsingin Maailma kylässä -tapahtumasta, MOVE -
tapahtumasta Espoossa, Kontufestareilla ja Värikäs-
Itä tapahtumista Itä-Helsingistä. Yhteistyötä tarjottiin
alueiden sosiaalityöntekijöille ja maahanmuuttokoor-
dinaattoreille, joilla on oman alueen tuntemus moni-
kulttuurisista toimijoista. 

Kohderyhmän tavoittamisessa ”puskaradiolla” oli tär-
keä rooli. Toimintojen valitsemisessa otettiin huo-
mioon, että järjestetään sellaista pysyvää toimintaa,
johon osallistuja voi tuoda kaverin mukaan ja jonka
yhteydessä voi tiedottaa hankkeen tulevista toimin-
noista. Sellaisiksi paikoiksi muodostuivat viikko-
kerhot.

3.3 Toimintojen valitseminen

Yhdessä-hankkeen kantavana ajatuksena oli osallis-
tavasti suunniteltu toiminta. Se tarkoittaa, että toimin-
taan osallistujat suunnittelevat toimintaansa yhdessä.
Se edellyttää yhteistä ymmärrystä siitä, että halu-
taan olla yhdessä ja suunnitella yhteistä mielenkiin-
toista tekemistä. Toinen ulottuvuus toimintojen valit-
semisessa oli järjestää sellaista yhteistoimintaa, joka
onnistuu ilman yhteistä kieltä.

Se mikä ihmistä kiinnostaa, riippuu hänen tarpeistaan.
Suomessa syntyneiden ja Suomeen muuttaneiden tar-
peet omassa arjessa pärjäämiseksi ja siitä nauttimi-
seksi ovat erilaiset. Toisten pitää oppia lyhyessä ajas-
sa sellaisia asioita, joita toiset ovat saaneet oppia koko
elämänsä. Tämä lähtökohta ei tehnyt toimintaan osal-
listuvista keskenään tasavertaisia.

Jokainen on kuitenkin oman elämänsä asiantuntija
ja jokaisen elämänkokemus on yhtä arvokas riippu-
matta siitä, joutuuko hän ikääntyneenä oppimaan uusia
asioita vai saako hän elää tutussa ympäristössä. Täs-
tä lähtökohdasta katsottuna osallistujat olivat tasaver-
taisia. Molemmat lähtökohdat tuli ottaa huomioon,
kun alettiin suunnitella toimintojen valitsemista. 

Vaativaksi tilanteen tekivät hankkeeseen suunnitellut
erilaiset osa-alueet, kuten  harrastekerhot, isovanhem-
muusleirit ja  paikalliset tapahtumat toimintamuo-
toina sekä opintokerho-ohjaajakoulutukset. Lisäksi
tuli ottaa huomioon tavoitteet, kuten vaikuttaminen
asenteisiin ja edunvalvonta sekä vaikuttaminen mui-
hin toimijoihin ikämaahanmuuttajien huomioimisek-
si ja monikulttuurisuuden kehittämiseksi. Toimimi-
nen pääkaupunkiseudun kolmessa isossa kaupun-
gissa osoittautui varsinkin alkuvaiheessa työlääksi.   

Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistykset ovat itsenäisiä ja
niiden toimintatavat ja -suunnitelmat ovat erilaisia.
Samoin eri kulttuureista tulleilla ikäihmisillä oli kes-
kenään eri tarpeet arjen tukemiseen. Jotta hankkeen
monimuotoisuus ja sen asettamat vaatimukset hah-
mottuisivat paremmin, hankkeen alussa tehtiin ris-
kianalyysi (liite 1).

Hankkeen monitahoisuudesta, laajuudesta ja erilai-
sista tarpeista johtuen hanketoimintaa oli jäsennet-
tävä. Toimintamuotoja selkeytettiin ja yhdistettiin
siten, että ne palvelisivat hankkeen tavoitteita ja vas-
taisivat sekä maahanmuuttajien että kantaväestön tar-
peisiin. Osapuolet piti saattaa yhteen ja ohjata heidän
keskustelujaan yhteisen toiminnan suunnitteluun.
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Hankkeeseen suunnitellut toimintamuodot jaoteltiin
seuraavasti:
– kertaluonteiset kohtaamiset (retket ja vierailut,
joiden avulla saadaan tietoa osallistujien tarpeista) 
– säännöllinen viikkotoiminta (jotta ”puskaradio” voi-
si toimia ja levittää tietoa siitä, mihin uudet ihmiset
voivat tulla) 
– kurssi- ja kerhotoiminta (tavoitteiden mukainen

yhteistoiminta, jossa kokeillaan erilaisia menetel-
miä ja teemoja, kuten käsityö, kulttuuri ja kokkaus) 

4.1 Alkuvaiheen prosessikuvaus ensim-
mäisenä toimintavuonna (2007)

Eri toimintoja jäsentämällä voitiin seurata niiden
toimivuutta kolmessa kaupungissa. Jokaisessa toimin-
tamuotojen järjestys vaihteli riippuen kentällä syn-
tyneestä tarpeesta. Seuraavassa kappaleessa on kuvat-
tu yhteistoiminnan käynnistämistä Helsingissä, Van-
taalla ja Espoossa.

Helsinki

Hanke käynnistettiin Helsingin Kontulassa. Toimin-
tamuodoksi valittiin liikunta. Siihen oli tarvetta niin
maahanmuuttajilla kuin myös Kontulan paikallisyh-
distyksellä. Venäjänkieliset maahanmuuttajat olivat
tottuneet käymään Kontulan Kuntokellarin kuntosa-
lilla. Liikunnanopettaja Eva Rönkkö toimi siellä ohjaa-
jana ennen kuin aloitti työnsä Yhdessä-hankkeen han-
keohjaajana. Tuttu ohjaaja helpotti hanketyötä ja luot-
tamuksen syntymistä.

Hankkeen liikuntakerho sijoitettiin samaksi viikon-
päiväksi, jotta jo tuttuun toimintaan ei tulisi katkos-
ta ja maahanmuuttaja-asiakkaat tavoitettaisiin. Alu-
een valintaan vaikutti myös yhteistyö Inkeri-kes-
kuksen kanssa. Sen viikoittainen vertaisryhmä kokoon-
tuu perjantaisin Kontulan lähiöasemalla. Helsingin
alueen toiminta siis alkoi säännöllisellä viikkotoimin-
nalla. 

Kontulan säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi järjes-
tettiin kertaluonteisia toimintoja: sieniretki ja käynti
Tarvaspään museossa. Kohderyhmän saaminen toi-
mintoihin niin maahanmuuttajien kun järjestön puo-

lelta oli helppoa. Kontulassa kokeiltiin myös maahan-
muuttajien kutsumista Eläkeläiset ry:n paikallisyh-
distyksen toimintaan. Yhdistyksen keskiviikkokerhon
yhteydessä järjestettiin ravintoterapeutin luento, jol-
laista inkeriläiset olivat toivoneet. Luennoitsija oli
maahanmuuttajataustainen. Kuuntelemaan tuli kui-
tenkin vain muutama maahanmuuttaja. Tapahtuneen
johdosta heräsi kysymys, johtuiko vähäinen osallis-
tujamäärä siitä, että tilaisuus järjestettiin ”vieraalla
maaperällä”. 

Lisäksi aloitettiin toiminta Malmilla; sille loi poh-
jaa yhteistyö Vanhustyön Keskusliiton kanssa. Mal-
min virkistyskeskuksessa kokoontui venäjänkielisten
vertaisryhmä, jota ohjasi Vanhustyön Keskusliiton
ohjaaja. Eläkeläiset ry:n Malmin yhdistys oli myös
aktiivisesti mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Malmilla hanketyö aloitettiin kertaluonteisella toi-
minnalla järjestämällä sieniretki Nuuksion ulkoilu-
alueelle. Retkelle kutsuttiin mukaan maahanmuutta-
jien ja malmilaisen yhdistysväen lisäksi myös van-
taalaisia eläkeläisiä: tavoitteena oli levittää samalla
laajemmin tietoa alkaneesta hankkeesta.  Sieniret-
ken jälkeen jatkettiin kertaluonteisilla toiminnoilla,
työtapana vastavuoroinen oppiminen: venäjänkieli-
set oppivat suomalaisilta karjalanpiirakoitten tekoa ja
suomalaiset venäjänkielisiltä pelmeenien tekoa. 

Molempien alueiden (Kontula ja Malmi) maahan-
muuttajia ja järjestön eläkeläisiä oli mukana lokakuus-
sa Tuusulan Onnelassa järjestetyllä leirillä. Järjes-
tön ikäihmisiä oli vaikeampi saada tulemaan leirille
kuin maahanmuuttajia. Syynä voi olla niin järjestö-
ihmisten täydet aikataulut kuin myös arkuus moni-
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– leirit (toimintaan osallistuvien toisiinsa tutustutta-
miseksi) 
– opintokerho (ohjaajakoulutus, osallistamisen tie-
dostaminen ja kantaväestön eläkeläisten käyttämien
toimintamuotojen opettamiseen maahanmuuttajille)

4. Yhdessä-hankkeen toteutus toimintavuosittain



kulttuurista toimintaa kohtaan. Leiri koettiin hyvin
myönteiseksi asenneilmapiiriltään. Molempien aluei-
den ikäihmiset olivat ennen leiriä olleet joko säännöl-
lisessä tai kertaluonteisessa toiminnassa mukana.

Vantaa

Vantaalla hanketyöntekijöillä ei ollut aikaisempia
yhteyksiä maahanmuuttajiin. Hankkeen suunnitte-
luvaiheessa Eläkeläiset ry:n ikäihmisiä oli mukana
ideoimassa hanketta, mutta maahanmuuttajia ei sii-
nä vaiheessa onnistuttu saamaan mukaan. 

Yhdessä-hankkeen käynnistysvaiheessa tavoitettiin
kaksi maahanmuuttajataustaista työntekijää, joiden
ohjaamissa toiminnoissa oli ikäihmisiä. Heidän kans-
saan ei syntynyt luontevaa yhteistyötä. Yrityksistä
huolimatta myöskään Vantaan Monirinki-hankkeen
kanssa yhteistyö ei lähtenyt käyntiin. Tämä oli vali-
tettavaa, sillä yhteistyö olisi tarjonnut tilaisuuden tie-
dottaa Yhdessä-hankkeesta sekä tavoittaa ikämaahan-
muuttajia. Yhteistyöongelmien taustalla saattoivat olla
ne epäluulot, joista kerrotaan tämän raportin joh-
dannossa.  

Yhteistyö aloitettiin Ibtisam Haibehin kanssa, josta
tuli myöhemmin hankkeen tuntipalkkainen työnte-
kijä. Ibtisam Haibeh ohjasi somalialaisten ikäihmis-
ten Golis-naiset -ryhmää. Syntyi ajatus monikult-
tuurisesta kahvilasta, joka sijoitettaisiin samoihin tiloi-
hin, joissa Vaarala-Hakunilan Eläkeläiset ry torstai-
sin kokoontui. Suunnitelma monikulttuurisesta kah-
vilasta ei kuitenkaan toteutunut, sillä hankkeen voi-
mavarat eivät riittäneet etsivään työhön ihmisten tavoit-
tamiseksi.

Toiminta Vantaalla aloitettiin kertaluonteisella toi-
minnalla. Hakunilassa järjestettiin ulkoilutapahtu-
ma Valtakunnallisena Iäkkäiden ulkoilupäivänä. Eri-
laiset liikuntamuodot, kuten kävelyjalkapallon haas-
teottelu, tarjosivat mahdollisuuden luontevaan yhdes-
säoloon. Tapahtumassa tarjottiin somalialaisia sam-
buuseja. Tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen
osallistuivat muiden muassa Vaarala-Hakunilan Elä-
keläiset ry sekä Hakunilan Monikulttuurisen yhdis-
tyksen Senioriprojekti, joista saatiin vapaaehtoisia
apulaisia. Tapahtuman myötä kehittyi yhteistyöver-
kosto, joka levitti tietoa hankkeesta eteenpäin. Tapah-
tuman avulla tavoitettiin iäkkäitä afrikkalaisia naisia,
joiden kanssa aloitettiin musliminaisten kerho loka-
kuun lopussa. 

Hakunilan ikämaahanmuuttajilla oli tarve saada tie-
toa hyvin arkisista asioista, kuten kaupoissa myytä-

vistä ruoka-aineista, terveyskeskuskäynneistä tai ulko-
na liikkumisesta. He tarvitsivat tukea ja vahvistumis-
ta onnistumisten kautta. Siksi Hakunilan musliminais-
ten ryhmän kanssa työskentely ilman kantaväestön
ikäihmisiä oli perusteltua. Ulkoliikuntatapahtuman
avulla oli saavutettu osallistujien luottamus. Ryhmän
toiminnassa voitiin toteuttaa naisten tarpeita saada
tietoa siitä, miten Suomessa toimitaan. Tarve tällai-
seen toimintaan tuotiin esiin myös Yhdessä-hankkeen
ohjausryhmässä. Myöhemmin toteutettiin vielä ret-
kiä ja naistenpäivän juhla yhdessä kantaväestön ikä-
ihmisten kanssa. 

Lokakuussa toteutettiin leiri, jolle osallistui myös Vaa-
rala-Hakunilan yhdistyksestä kaksi miestä. Leiri vai-
kutti positiivisesti kantaväestön asenteisiin. Joulu-
kuussa käytiin Hvitträskissä ja mukana oli viisi lei-
rillä ollutta henkilöä, kaksi maahanmuuttajaa ja kol-
me suomalaista. Heidän luonteva kanssakäymisensä
oli hyvä esimerkki muille mukana olleille, mikä edes-
auttoi raja-aitojen madaltumista. Retkelle pyydettiin
osallistujia myös Korson Eläkeläiset ry:stä, jotta jäl-
leen uusi alue saataisiin mukaan hankkeeseen.

Espoo

Hankkeen resurssit eivät riittäneet toimintojen aloit-
tamiseen Espoossa samalla volyymillä kuin Helsin-
gissä ja Vantaalla. Syynä tähän oli sekä verkostojen
että hanketyöntekijöiden ajallisten voimavarojen puu-
te. Toimintojen kehittymistä Espoossa voi tarkastel-
la etäohjattuna työnä, yhtenä mahdollisena laajentu-
misen mallina.

Toiminta aloitettiin kertaluonteisena lokakuussa teke-
mällä sieniretki Nuuksioon. Mukana oli kaksi Elä-
keläiset ry:n paikallisyhdistystä Espoosta, Filoksenia
ry:n ylläpitämän Kohtaamispaikka Trapesan kävi-
jöitä, Pakolaisavun kautta tavoitettuja maahanmuut-
tajataustaisia henkilöitä sekä kunnan maahanmuutto-
pisteen asiakkaita. Hanketyön vakiinnuttamiseksi
Espoon alueella suunniteltiin alueen kohderyhmää
varten leiri joulukuun alkuun. Se pidettiin Vihdin Elo-
hovin leirikeskuksessa. Leirin markkinoimiseksi ja
kiinnostuksen herättämiseksi järjestettiin askartelu-
päivä Espoon Viherpajassa, jossa osallistujat askar-
telivat itselleen joulukoristeita. 

Sekä ensimmäinen leiri (Helsingin ja Vantaan toi-
mijoita varten) että toinen leiri (Espoon alueen toimi-
joita varten) johtivat leiritapaamiseen noin kuukausi
leirien jälkeen. Leireillä oli syntynyt ystävyssuhtei-
ta ja leiriläisillä oli halua tavata uudelleen. Espoolais-
ten leiritapaamisessa markkinoitiin kokkikurssia, joka
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sai hyvän vastaanoton ja ilmoittautumisia tuli heti.
Näyttäisi, että uuden toiminnan markkinoiminen on
helpompaa leirin jälkeen.

4.1.1 Yhteenveto alkuvaiheen 
toimintatavoista

Hankkeen ensimmäisen vuoden tuloksena todettiin,
että helpoin tapa yhteistoiminnan aloittamiseksi on
kohtaamisten järjestäminen luontoretkien tai tapah-
tumien yhteydessä. Itse toiminnan lisäksi, on osal-
listujat saatava yhteiseen keskustelupiiriin, jossa joh-
detaan keskustelua uuden yhteisen toiminnan synty-
miseen. Kun toimintaan on päästy tutustumaan, madal-
tuu kynnys osallistua leirille. Leiri puolestaan mah-
dollistaa yksilötason vuorovaikutuksen ja ystävyys-
suhteiden syntymisen. Tämän jälkeen on helpompi
osallistua jatkuvaan ja säännölliseen yhteistoimintaan.

Helsinki: säännöllinen yhteinen viikkotoiminta  >
leiri >  kertaluonteinen yhteistoiminta  
> kurssi   >  opintokerho

Vantaa: tapahtuma  > säännöllinen maahanmuutta-
jien viikkotoiminta  > leiri  > kertaluonteinen yhteis-
toiminta  > kurssi   > opintokerho

Espoo: kertaluonteinen yhteistoiminta  > leiri  > kurs-
si   > opintokerho

Aloite yhteistoiminnan järjestämisestä haluttiin saa-
da siirrettyä paikallisyhdistysten toimijoille. Siksi
hankkeen alkuvaiheessa oli selvitettävä, minkälainen
valmius suunnitteluvaiheessa mukana olleilla jär-
jestön aktiivijäsenillä oli toimia hankkeessa.

4.1.2 Alkuvaiheen vaikutuksia 
jäsenten keskuudessa

Helmikuussa 2008, viisi kuukautta toimintojen käyn-
nistymisestä, kutsuttiin Eläkeläiset ry:n paikallisyh-
distysten aktiivijäseniä palaveriin. Tarkoituksena oli
kuulla kokemuksia siitä, miten hanke on vaikutta-
nut paikallisyhdistysten toimintoihin ja asenteisiin.
Mukaan kutsuttiin puheenjohtajia myös Lahden yhdis-
tyksistä, jonne hankkeen oli tarkoitus vuonna 2008
laajentua.

Kun hankkeen käynnistysvaiheessa ilmaistiin avoi-
men negatiivista suhtautumista maahanmuuttajiin ja

yhteistoiminnan järjestämiseen, nyt toiminnoissa
mukana olleet jäsenet kertoivat, että yhdistyksissä oli
koettu positiivista asennemuutosta. Jo viidellä toimin-
takuukaudella oli ollut vaikutusta.

Paikallisyhdistysten aktiivijäsenten kokouksessa sanot-
tiin: 

– ennen ei uskaltanut paljon hankkeesta puhua 
– alussa oli omissa porukoissa vastustusta, myös
kielimuuri koettiin todelliseksi
– vastustusta on ollut paljon, leirin jälkeen tilanne hel-
pottui
– suomalaisetkin ovat pelokkaita ja pysyvät omissa
porukoissaan 
– yhdistyksen jäseniä ei pitäisi kai käskeä, että he tuli-
sivat mukaan toimintaan 
– lehteen tarvitaan faktatietoa maahanmuuttajista ja
sitä, mitä etuuksia he saavat
– muslimeja ei varmaankaan saa helposti mukaan
– yhdistyksessämme ei ole kielteistä asennetta ja kum-
mitoiminta voisi olla hyvä idea 

Ensimmäinen kokoontuminen näytti, että aktiivijäse-
nillä on halua ja tarvetta olla mukana yhteistoimin-
nassa. Heille ja hankkeelle ei saatu riittävästi tukea
rivijäseniltä. Paikalla olleista monet olivat oman yhdis-
tyksensä puheenjohtajia ja muutenkin yhdistystoimin-
nassa täysin vapaaehtoisesti työllistettyjä ja kiirei-
siä. Hankkeen työntekijöitä kutsuttiin vierailulle yhdis-
tyksiin, jotta rivijäsenet ymmärtäisivät, mistä Yhdes-
sä-hankkeessa on kyse. 

Hankkeen alussa suunniteltiin, että hankeohjaaja
olisi yhdistysaktiivien työparina yhteistoiminnan jär-
jestämiseksi. Nyt huomattiin, että yhdistysaktiivit tar-
vitsevat enemmän tukea ja päällimmäiseksi nousee
työ asenteiden muuttamiseksi.

Tärkeää oli saada kantaväestön eläkeläiset tietoisik-
si muualta tulleiden eläkeläisten elämästä ja ongel-
mista sekä taloudellisista resursseista. Hankeen alus-
sa järjestetty koulutuspäivä oli siinä hyvä avaus. Jär-
jestön lehden kautta annettiin samalla tietoa maahan-
muuttajaikäihmisten asemasta.

4.2 Hankkeen toinen 
toimintavuosi (2008)

Toisen vuoden tavoite oli käynnistää opintokerho-
toiminta ja siihen tarvittiin ohjaajakoulutusta. Syk-
syllä järjestettiin hankkeen koulutusaiheinen semi-
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naari (kuvaus seminaarista kappaleessa 5.5 Koulutus)
ja töitä jatkettiin erilaisissa verkostoissa tavoitteena
hankkeen tunnetuksi tekeminen sekä edunvalvonta.

Uusien tavoitteiden rinnalla oli ensimmäisen vuo-
den kokemus siitä, että kohtaamisissa syntyy uusia
toimintoja ja positiivista asennemuutosta. Tärkeää oli
hankkeen kautta elämysten saaminen ja sellaisen koke-
minen, mitä ikämaahanmuuttajat eivät itse pysty-
neet järjestämään. 

Kohtaamisia, luontoretkiä ja tapahtumiin osallistu-
mista jatkettiin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.
Kooste kevään ja syksyn toiminnoista sekä niihin osal-
listujien määrät on kirjattu liitteeseen 2. Leirien,
kerhojen, tapahtumien ja koulutusten sisältöjä ava-
taan hankkeen loppuraportin kappaleessa 5. Hank-
keen toimintamuodot.. Hankesuunnitelman mukai-
sesti toisen toimintavuoden ohjelmaan kuului hanke-
toiminnan laajentaminen uudelle paikkakunnalle pää-
kaupunkiseudun lisäksi.

4.2.1 Opintokerhojen ohjaajakoulutus

Opintokerhojen käynnistäminen aloitettiin ohjaaja-
koulutuksella toukokuussa. Kouluttajana toimi KSL:n
opintokeskuksen koulutuspäällikkö Anneliina Törrö-
nen. Hän oli mukana jo hankkeen suunnitteluvaihees-
sa ja siten tietoinen Yhdessä -hankkeen perimmäisis-
tä tavoitteista ja toiminnasta. 

Koulutuksen tavoite oli tehdä opintokerhotoimintaa
maahanmuuttajille tutuksi ja antaa Eläkeläiset ry:n
paikallisyhdistyksille opintokerhojen muodossa mal-
li monikulttuurisen yhteistoiminnan järjestämiseksi
hankkeen jälkeen. Opintokerhojen ohjaajakoulutus
oli välineenä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ja
osa hankkeen vaikutusten juurruttamista.

Koulutuksen järjestämisessä oli tärkeä saada osal-
listujia eri etnisistä ryhmistä sekä Eläkeläiset ry:n
yhdistyksistä. Osallistujina oli venäjänkielisiä ikänai-
sia Espoosta, somalialaisia ikänaisia ja -miehiä sekä
yksi afganistanilainen ikänainen Helsingistä ja Tik-
kurilan paikallisyhdistyksen kolme jo koulutettua
opintokerho-ohjaajaa, yhteensä 12 henkilöä. Myös
hankeohjaaja osallistui koulutukseen ryhmän yhte-
nä jäsenenä, lisätehtävänään havainnoita koulutuksen
toimivuutta. 

Koulutuksen sisältö vastasi pääosin tavallista opinto-
kerho-ohjaajakoulutusta, tosin opintokerhon idean ja
koko toimintaympäristön ja -tapojen tutuksi tekemi-

seen varattiin lisäaikaa. Jaksotus toteutettiin niin, että
se tukisi hyvin opittavien asioiden kokeilemista ja
omakohtaistamista. Yhdessä oppimista ja toimimis-
ta tuettiin erilaisin opetusmenetelmin, esimerkiksi toi-
minnallisesti. 

Koulutuksessa käsiteltiin seuraavia asioita: hyvä oppi-
minen, ryhmädynamiikka ja ohjaajan rooli tasaver-
taisena ryhmän jäsenenä. Osallistujille selvitettiin,
miten opintokerho toimii sekä miten haetaan valtion-
apua kuluihin sen jälkeen, kun Yhdessä-hanke on päät-
tynyt. Lisäksi tutustuttiin KSL:n  opintokerhoille suun-
nattuihin tukiaineistoihin. 
Koulutuksessa eri kielitaustaiset osallistujat tutus-
tuivat toisiinsa ja tekivät ryhmätöitä. Lopuksi osallis-
tujat jaettiin kielten perusteella työryhmiin, joissa ide-
oitiin oman ryhmän opintokerhon aihe ja suunnitel-
tiin toteutus. Huomioon piti ottaa kielitaito- ja kult-
tuurierot, esimerkiksi sukupuolten välisessä kanssa-
käymisessä. Myös osallistujien erilaiset tavat lähes-
tyä oppimista ja opettamista tulivat selvästi esiin.  

Kerholaiset ideoivat omia teemoja, joita he haluai-
sivat opiskella opintokerhossa. Esimerkkikerhoiksi
nousivat:

– kännykän käytön oppiminen
– monikulttuurisen puutarhan perustaminen 
– kulttuurikerho, jossa opitaan tuntemaan joku
maa (Somalia) ja lähetetään sinne postikort-
ti
– kotiseutu tutuksi 

Palautteen perustella osallistujat olivat tyytyväisiä
ja saivat innostusta kerhojen aloittamiseen. Koulu-
tuksen selkeys ja kiinnostavuus sai kiitosta. Erik-
seen korostettiin kouluttajan rauhallisuutta, kun muka-
na oli monenkielisiä ihmisiä. Kahdella koulutettaval-
la ei ollut kirjoitustaitoa, eikä se estänyt heitä omak-
sumasta opintokerhoideaa. Koulutuksen lopussa kaik-
ki olivat sitä mieltä, että he osaavat perustaa opinto-
kerhoja ja yhtä lukuun ottamatta oltiin valmiita toi-
mimaan ohjaajina. 

KSL:n kouluttaja Anneliina Törrönen: Mielestäni kou-
lutus oli lupaava alku, mutta muistan ajatelleeni,
että osallistujat tarvitsevat nyt pallon heille heittämis-
tä ja paljon tukea. Toisin sanoen, heidän osallista-
misensa ja vastuuttamisensa olisi kaiken A& O. Samal-
la he tarvitsevat rinnalla kulkijoita ja tukijoita toi-
sistaan sekä hankkeen toimijoista. Näitä voitaisiin tar-
jota vertaistuen kautta sekä lisäkoulutuksin ja han-
kekoordinaattorin toimiessa ”kipinämikkona” ja roh-
kaisijana. 
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4.2.2 Opintokerhojen 
käynnistäminen ja tukeminen

Kevään koulutuksen vaikutuksesta syksyllä 2008 toi-
mintansa aloitti kaksi opintokerhoa. Somalialaiset nai-
set perustivat Vantaalla kerhon, jossa he opiskelivat
suomea ja englantia. Espoon venäjänkieliset pereh-
tyivät omassa opintokerhossaan ikänaisten terveyttä
koskeviin teemoihin. Kerhojen vetäjät lähettivät aloi-
tus- ja lopetusilmoituksen sekä selvityksen tapaamis-
ten sisällöstä Yhdessä-hankkeelle. Hanke vastasi ker-
hotuesta. Kerhoja opastettiin hakemaan valtionapua
hanketoiminnan päätyttyä, jotta toiminnan jatkuvuus
turvattaisiin.

Keväällä 2009 KSL:n opintokerho-ohjaajatapaami-
sessa Anjalankoskella olivat mukana myös Vantaal-
la ja Espoossa aloitettujen opintokerhojen ohjaajat
Ibtisam Haibeh ja Viktoria Hellsten. Seuraavassa on
heidän ajatuksiaan opintokerhoista.

Hankeohjaaja Viktoria Hellsten, Espoo:
Koulutuksessa kuulin ensimmäistä kertaa opinto-
kerhosta. Minun mielestäni se on hyvä tapa järjes-
tää erilaisten asioiden oppimista. Ennen emme osan-
neet toimia, nyt on mahdollisuus, kun näki miten hel-
posti kerho toimii. Työväenopiston kursseillakin voi
oppia, mutta siellä ihmiset eivät ole samalla aaltopi-
tuudella. 

Maahanmuuttajat ovat alussa arkoja eivätkä ole moti-
voituneet itse oppimaan. Opintokerhossa ihmisillä
ovat samat ajatukset samat tavoitteet ja samalla saa
tavata kavereita. Uudet maahanmuuttajat ovat tutus-
tuneet ryhmään ja saanet kavereita, vaikka alussa ker-
hoteema ei kiinnostanutkaan. Hyvä on myös se, että
tieto laajenee kun asiaa käsittelee monta ihmistä,
sen sijaan että ajattelee vain yksin. Monen ihmisen
näkemykset opettavat väittelemään ja hyväksymään
erilaisia mielipiteitä. Oli hyvä, että saatiin sellaises-
ta mahdollisuudesta (opintokerhoista) tietää hankkeen
kautta.

Ei ollut vaikea aloittaa opintokerhoja, vaikka ryh-
mäkään ei tiennyt niistä mitään. Ihmiset, jotka eivät
ole aikaisemmin pohdiskelleet terveysasioita, (meil-
lä oli Ikänaisen terveys -opintokerho) käyvät nyt sään-
nöllisesti sauvakävelyllä ja jopa kunnan kuntosa-
leilla. Ennen he eivät olisi osanneet hakea itselleen
liikuntaa.

Liikunnan aloittamista auttoi hankekoordinaattorin
pitämä koulutus Espoon liikuntatoimen ohjaajille ikä-
maahanmuuttajien liikuntakysymyksissä. Syntyi

yhteistyö, jonka puitteissa Espoon erityisliikunnan-
ohjaaja Esa Yletyinen tuli tapaamaan opintokerhon
naisia. Hän tutustutti naiset Espoon ikäihmisten lii-
kuntatarjontaan. Kipinä syttyi ja jatkotapaaminen
sovittiin kuntosalille. Näiden tukitoimien jälkeen ker-
holaiset hankkivat Espoon ikäihmisten ilmaisen lii-
kuntakortin ja oppivat käyttämään palveluja.

Meidän naiset kuuntelevat paljon omankielistä radio-
ta ja kontaktit suomalaiseen elämään ovat hyvin vähäi-
siä. Nyt kerhossa kävijät saavat tietää Suomen arjes-
ta ja mitä täällä tapahtuu.

Ibtisam Haibeh:
Opintokerhokoulutuksessa ajattelin, että se ei toimi.
Kun perustin opintokerhon, oli naisille vaikea selit-
tää, mistä on kyse. Ryhmässä naiset alkoivat kuiten-
kin enemmän keskustella toistensa kanssa. Jo ennen-
kin meidän omaan toimintaan tuli uusia ja ujoja ihmi-
siä, jotka eivät uskaltaneet puhua. Opintokerhoissa
sellaisetkin uskalsivat enemmän olla mukana. Osa
harjoitteista (mielikuvajutut) tuntuivat minusta alus-
sa lapsellisilta, ryhmässä ne kuitenkin toimivat. Mei-
dän opintokerhossa opittiin yhdessä suomen kieltä.
Kerho vaikutti eniten sosiaaliseen käyttäytymiseen,
vähän sai kyllä kieltäkin opittua.

KSL:n opintokerhosihteeri Tiina Huhtala:
Kansan Sivistystyön Liitto ry oli aktiivisesti muka-
na Eläkeläiset ry:n Yhdessä -hankeessa. Hankkees-
sa toteutetut koulutukset osoittivat selkeästi, että
KSL:ssä toimivat opintokerhojen ohjaajat ottavat
myönteisesti vastaan eri kulttuureista tulevat ohjaa-
jat. Heidän osallistumisensa ohjaajakoulutuksiin toi
koulutusten sisältöön lisää ulottuvuuksia ja uusia poh-
dittavia aiheita keskusteluun.

Ongelmana on kuitenkin se, että toisista kulttuureis-
ta tulevilla ihmisillä ei ole riittävää ymmärrystä nykyi-
sen asuinmaansa sivistysajattelusta. Tämä aiheuttaa
sen, että eri kulttuurien edustajat eivät pysty omak-
sumaan uutta tietoa niin, että siitä olisi heidän omas-
sa elämässään merkittävää hyötyä. Tällaiset koke-
mukset jopa lisäävät syrjäytymisen tunteita.  Monis-
sa kulttuureissa oppiminen ja vapaa sivistyminen miel-
letään vain lapsille kuuluvaksi ja elinikäinen oppimi-
nen on täysin vieras ajatus. Valtion osoittama oppi-
misen tuki ja sen arvostaminen ovat myös monelle
täysin uusia asioita.

Maahanmuuttajat tarvitsevat perehdyttämistä myös
sivistysajatteluun. Kansan Sivistystyön Liiton ylläpi-
tämän opintokeskuksen osalta tämä tarkoittaisi mit-
tavia lisäkoulutustarpeita, jotta maahanmuuttajat voi-
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sivat osallistua aktiivisesti esim. opintokerhotoimin-
taan. Kuitenkaan nykyiset taloudelliset resurssit eivät
anna siihen mahdollisuutta. Toisaalta se ei olisi jär-
kevääkään, koska tällöin pitkälle kehitettyä ohjaaja-
koulutusta jouduttaisiin jarruttamaan liikaa ja jättä-
mään hyvin toimivien kerhojen ohjaajat odottamaan
jatkokoulutusta. Nämä ongelmat korostuvat ikään-
tyvien kohdalla merkittävästi.

Näenkin, että Yhdessä -hankkeen kaltaiset projektit
ovat se tapa, jolla eri kulttuureista tulevat saadaan
heille mielekkäällä tavalla mukaan yhteiskunnan toi-
mintaan. Hankkeiden sisällöissä on tärkeää koros-
taa oppimista ja sen merkitystä elämänlaadun paran-
tamisessa. 

Suomessa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen laaja
kirjo suo jokaiselle mahdollisuuden osallistua sel-
laiseen toimintaan, jonka itse kokee mielekkääksi ja
tärkeäksi. Lisäksi kohtaamistilanteista tulee luonte-
via kun kokoonnutaan saman tavoitteen ja mielen-
kiinnon äärelle eikä korosteta turhaan kulttuureista
aiheutuvia eroja ja vaikeuksia. Kulttuurien kohtaami-
sen sijasta tulee korostaa ihmisten kohtaamista oma-
na itsenään ja tasavertaisena toisten kanssa. 

Omien kokemusteni mukaan molemmat osapuolet
ovat kiinnostuneita ja halukkaita tutustumaan toisiin-
sa, mutta julkisuudessa käyty keskustelu sivuilmiöi-
neen on luonut ihmisten väliin näkymättömän esteen.
Tämän esteen ylittämiseen tarvitaan pikaisesti tukea
ja rohkaisua.

4.2.3 Toiminnan laajentaminen

Hankesuunnitelmassa oli toiseksi vuodeksi kaavail-
tu toiminnan laajentaminen yhdelle tai kahdelle uudel-
le paikkakunnalle. Kartoitusvaiheessa keskusteluja
oli käyty Varsinais-Suomessa. KSL:n kautta oli tie-
dossa monikulttuurista toimintaa Lahdessa. Vanhus-
työn keskusliiton verkoston kautta hankkeessa tutus-
tuttiin Turun monikulttuuriseen yhdistykseen Daisy
Ladies. 

Näillä alueilla oli potentiaalisia mahdollisuuksia yhteis-
toiminnan järjestämiseksi. Avainasemaan nousi aktii-
visten ihmisten löytäminen Eläkeläiset ry:n paikallis-
yhdistyksistä. Hankkeessa aloitti vuoden 2008 alus-
sa uusi koordinaattori, Arja Kotiranta Lahdesta ja se
vaikutti valintaan Lahden hyväksi. 

Kun pääkaupunkiseudun yhdistysaktiiveilta kysyttiin
kokemuksia yhteistoiminnan järjestämisestä (kuvat-

tu kappaleessa 4.1.2 Alkuvaiheen vaikutuksia jäsen-
ten keskuudessa), mukaan kutsuttiin myös Lahden
paikallisyhdistysten puheenjohtajia ja muutama aktii-
vinen jäsen, jotta hankeidea tulisi tutuksi. Keväällä
2008 järjestettiin Lahdessa ulkoilupäivä ja leiri mie-
hille. Leirillä oli miehiä Helsingistä sekä Lahdesta,
molemmissa niin maahanmuuttajia kuin myös paikal-
lisyhdistysten jäseniä. Yksi maahanmuuttajataustai-
nen ohjaaja oli afrikkalainen Helsingistä ja toinen kur-
distanilainen Lahdesta. Myös suomalainen miesoh-
jaaja oli Lahdesta. Sellaisella jaotuksella haluttiin var-
mistaa, että hankkeen kokemus tulee pääkaupungin-
seudulla jo mukana olleilta Lahteen. Hankkeen molem-
mat työntekijät olivat tukemassa leirin onnistumis-
ta.

Hanke oli esillä Mahdollisuuksien tori -tapahtumas-
sa ja koordinaattoria haastateltiin Lahden radiossa.
Syksyllä Helsingin venäjänkieliset ikäihmiset ja Kon-
tulan paikallisyhdistyksen jäsenet osallistuivat Lah-
dessa jo perinteisesti järjestettyyn Kaamosjuhlaan.
Eläkeläiset ry:llä oli juhlassa esittelypöytä.

Yhteistoimintaa ei kuitenkaan saatu Lahdessa käyn-
nistettyä. Eläkeläiset ry:n Lahden paikallisyhdistys-
ten jäsenistä ei löytynyt henkilöitä, jotka olisivat otta-
neet vastuuta hankkeesta. Lahden inkeriläisten yhteys-
henkilöäkään ei saatu mukaan ideointiin. Vaikutti sil-
tä, että osa toimijoista näki hankkeessa ensisijaises-
ti rahoittajan omalle toiminnalleen. Hankkeen perim-
mäistä tarkoitusta – osallistavasti suunniteltua yhteis-
toimintaa ei pystytty välittämään heille tarpeeksi
selvästi.

Pääkaupunkiseudun kohtaamisia toteutettiin tekemäl-
lä päiväretkiä Kotkan Muistojen taloon ja Hämeen-
linnaan. Molemmissa paikoissa tapaamisiin osallis-
tui paikallisyhdistysten jäseniä. Näin vietiin viestiä
monikulttuurisesta yhteistoiminnasta eteenpäin muu-
alle Suomeen.

Varsinais-Suomessa avaus tehtiin keväällä 2008 jär-
jestämällä tapaaminen Turun Daisy Ladies ry:n tilois-
sa. Paikalla oli Eläkeläiset ry:n kolmen paikallisyh-
distyksen jäseniä sekä seitsemän Daisy Ladies ry:n
naista. Kasvotusten jaettiin tietoja siitä, mitä kummat-
kin tekevät.  Syksyllä Eläkeläiset ry:n Varsinais-Suo-
men aluejärjestön puheenjohtaja, sihteeri ja muuta-
ma paikallisyhdistyksen jäsen osallistuivat Daisy
Ladies ry:n ja Vanhustyön Keskusliitto ry:n järjestä-
mään seminaariin ”Monikulttuurinen vanhuus ja Tur-
ku”. 

Vuoden lopussa Varsinais-Suomen alueen osapuolet
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kutsuttiin leirille Nauvoon. Siihen osallistui neljä afrik-
kalaista naista Vantaalta, Daisy Ladies:n ikänaisia
sekä Raision Seudun ja Piikkiön Eläkeläiset ry:n jäse-
niä. Hankkeen ohjaajien tukena leirillä oli Daisy Ladies
ry:n puheenjohtaja Hissu Kytö. Hankkeen laajentu-
minen Turkuun johti uuden monikulttuurisen yhdis-
tyksen Daisy Eläkeläiset ry:n syntyyn ja liittymi-
seen Eläkeläiset ry:n jäseneksi vuonna 2009.

4.3 Kolmas toimintavuosi (2009)

Hankeen kolmannen ja viimeisen toimintavuoden
tavoite oli juurruttaa saatujen kokemusten pohjalta
monikulttuurisuutta Eläkeläiset ry:n järjestöön. Vii-
meisenä vuonna hankkeen perustoiminta, kuten koh-
taamiset, kerhot, leirit sekä muu toiminta suunnitel-
tiin siten, että se voi jäädä elämään hankkeen päät-
tymisen jälkeen. Tärkeätä oli mallintaa yhteistoimin-
nan aloittaminen, leirien järjestämien ja sisältö sekä

osapuolten osallistaminen. Osallistuminen Eläkeläi-
set ry:n 50-vuotisjuhlaan ja kesäpäiville oli tärkeä osa
viimeisen vuoden hanketoimintaa.

Myönteistä viestiä hankkeesta levitettiin kaikkiin pai-
kallisyhdistyksiin jaetun kalenterin ja Eläkeläinen-
lehden artikkeleiden välityksellä (tarkemmin kap-
paleessa 6. Viestintä). Koko järjestön kattavista alue-
tapaamisista sekä sisäisen arvioinnin toteuttamises-
ta oli apua keskustelujen avaamiselle omasta moni-
kulttuurisesta toiminnasta. Näistä kerrotaan tarkem-
min kappaleissa 4.3.2 Juurruttaminen ja 8.1 Sisäi-
nen arviointi. Hanke saatettiin päätökseen huhtikuus-
sa 2011.

4.3.1 Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhla

Kolmannen vuoden toimintaan vaikutti Eläkeläiset
ry:n 50-vuotisjuhla. Sitä juhlittiin Jyväskylässä kesä-
päivien merkeissä 15.-17.6.2009. Hankkeen leiritoi-
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minnasta osa korvattiin osallistumisella Jyväsky-
lään kesäpäiville. Kontulan viikkokerhoissa rohkais-
tiin maahanmuuttajaikäihmisiä esiintymään voimis-
telun pääjuhlassa. Myyrmäen viikkokerhon jäseniä
pyydettiin valmistamaan oma esitys pääjuhlaan. 

Jyväskylän messupaviljongissa oli hanketeltta pää-
kaupunginseudun monikulttuurisen yhteistoiminnan
esittelemiseksi muulle järjestöväelle. Omaa toimin-
taansa esitteli myös Inkeri-keskus ry ja iltajuhlassa
sekä Jyväskylän kävelykadulla esiintyi sen kansan-
tanssiryhmä ”Tuulistulla”. 

Maahanmuuttajille haluttiin antaa mahdollisuus olla
tasavertainen toimija kantaväestön eläkeläisten rin-
nalla. Jyväskylän kolme päivää kestäneillä kesäpäi-
villä oli yli kolmetuhatta kantaväestön eläkeläistä.
Maahanmuuttajille haluttiin näyttää mallia käytännön
yhdistystoiminnasta, siitä minkälainen prosessi on
juhliin valmistautuminen. 

Historialakanat

Valmistautuminen kesäkuussa 2009 piettäviin juhliin
osallistumiseksi aloitettiin edellisenä syksynä. Espoon
venäjänkielisiä ikäihmisiä sekä Inkeri-keskus ry:n ikä-
naisia osallistui lokakuussa järjestön Suuri historia-
paja -kurssille Kuntorannassa. Juhlia varten Eläkeläi-
set ry:n paikallisyhdistykset valmistivat omaa yhdis-
tystoiminnan historiaa kuvaavia lakanoita. Kuntoran-
nan koulutuksessa saatiin käsitys siitä, miten iso
prosessi valtakunnallisen järjestön 50-vuotisjuhliin
valmistautuminen on. 

Helmikuussa järjestettiin vielä historialakanoiden val-
mistamiskurssi Vantaan Puistokulmassa. Siihen kut-
suttiin mukaan Golis-Naiset ry:n somalialaisia naisia
valmistamaan lakana omasta yhdistyksestä. Yhteen-
sä Jyväskylässä oli esillä kolme maahanmuuttajien
tekemää lakanaa: Inkeri-keskus ry:n, Espoon Kohtaa-
mispaikka Trapesan ja Golis-Naiset ry:n toimintaa
kuvaavat lakanat. Inkeriläinen Alisa Kukk oli tuo-
nut Jyväskylään myös omatekoisen ”historiamekon”.

Voimisteluryhmä

Eläkeläiset ry.n 50-vuotisjuhlaesityksessä oli oma
osuutensa järjestön voimisteluryhmillä. Hankkeen
Kontulan jumpparyhmä aloitti esitettävien ohjelmien
opiskelun syksyllä 2008 järjestetyllä kahden päivän
leirillä Onnelan leirikeskuksessa, Tuusulan järven ran-
nalla. Keväällä, huhtikuussa hiottiin esityksiä yhteis-
harjoituksissa muiden järjestön paikallisyhdistysten
kanssa.                               

Jyväskylässä, Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhlien pää-
juhlassa, oli esiintymässä yhdeksän voimisteluryh-
mää. Näistä yhdessä, hankeryhmässä, oli mukana
14 maahanmuuttajataustaista ikänaista ja kaksi Kon-
tulan paikallisyhdistyksen jäsentä. 

Muiden joukossa esiintymisellä oli osallistujille suu-
ri merkitys. Vielä edellispäivän yhteisharjoituksessa
oli epävarmuutta omasta osaamisesta, toisaalta huo-
mattiin omat taidot suhteessa muihin ja omia onnis-
tumisia, mikä sai hankkeen ryhmän itsetunnon nou-
semaan. Ryhmä oli esiintymisen jälkeen selvästi ylpeä
siitä, että uskallettiin astua muiden mukana estradil-
le, ison yleisön eteen.

Hetkiä afrikkalaisesta kyläelämästä

Toinen hankkeen tuottama esitys 50-vuotispääjuhlas-
sa oli somalialaisten Golis-Naisten kokoama sikermä
omista lauluistaan ja tansseistaan. Esityksen nimek-
si he antoivat ”Hetkiä afrikkalaisesta kyläelämäs-
tä”, sillä yleisölle haluttiin näyttää, miten tärkeä soma-
lialaisille naisille on perhe ja toisista huolehtiminen. 

Samoin kun jumpparyhmässä oli epävarmuutta, niin
hekin olivat omasta osallistumisestaan epävarmoja.
Vielä viikko ennen juhliin menoa he kysyivät, kiin-
nostaako ketään meidän laulumme ja tanssimme. Osal-
listuminen juhliin oli vaakalaudalla. 

Oli tärkeätä näyttää naisille, että heidän kulttuurinsa
on mielenkiintoinen ja että heidän mukana olemi-
nen juhlassa on järjestölle ja osallistujille tärkeä. Lyhyt
esitys sai vahvat aplodit ja sitä luonnehdittiin myö-
hemmin: ”kun värikäs perhonen lennähti juhliin”!
Omien kokemusten mukaan naisille oli tärkeä olla
”yksi muiden joukossa”. Pääjuhlaharjoitusten ja esiin-
tymisen välillä, kun kaikki esiintyjät odottivat juh-
lan alkua messukeskuksen kahviossa ja odotustilas-
sa, moni kantaväestön eläkeläinen tuli juttelemaan
naisille ja toivotti tervetulleiksi mukaan juhlaan. Tuli
tunne, että on hyväksytty joukkoon sellaisena kun on,
kuitenkaan ylimäärästä huomiota sen enempää kiin-
nittämättä. On vaatinut rohkeutta tavallisena ikäihmi-
senä astua viiden naisen voimin esiintymislavalle,
ympärillä kolmetuhatta katsojaa. Heillä ei ollut aikai-
sempaa kokemusta yleisön edessä esiintymisestä. 

Hankeohjaaja Ibtisam Haibeh kokosi ryhmäläisten
ajatuksia juhlan jälkeen: järjestön 50-vuotisjuhla Jyväs-
kylässä ja aikaisempi Kinaporin tapakulttuuripäivä
merkitsivät paljon. Naisten kommentti oli: hyvä,
että suomalaiset eivät ole unohtaneet meitä, että mei-
tä pyydettiin mukaan tekemään päivän ohjelmaa. Pelk-
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kä esiintymisten katsominen ei kosketa kun ei ymmär-
rä kieltä ja tuntee olevansa ulkopuolinen.

Luottamusta yhteisestä tekemisestä

Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhlan teema oli Me olem-
me, me osaamme, meitä on moneksi. Kesäpäiviltä
annettiin kesäpäiväjulistus Kulttuuri kuuluu kaikil-
le, jossa todettiin muun muassa.: Suomi on ollut moni-
kulttuurinen maa jo ennen nykyistä maahanmuut-
toa. Yhteiskunnalle ja meidän järjestöllemme on hyö-
dyksi oppia arvostamaan monikulttuurisuutta ja omak-
sua se omaan toimintaansa.

Monikulttuurinen toiminta paikallisyhdistyksissä tar-
vitsee toimijoiden keskinäistä luottamusta. Olemal-
la mukana paikallisilla retkillä tai vierailemalla tois-
tensa luona, eivät maahanmuuttajataustaiset ikäihmi-
set tai heidän yhdistyksensä hahmota kuitenkaan sitä,
mikä on valtakunnallinen kansalaisjärjestö ja miten
se toimii. Silloin ei käsitetä myöskään, mihin pai-
kallisyhdistys asettuu omassa järjestössä ja minkälai-

sia tehtäviä järjestöllä ylipäätään on.  

Kansalaisjärjestön toimintatapojen oppiminen

Kolme päivää järjestön juhlassa mukana oleminen
sekä sitä edeltäviin valmisteluihin osallistuminen
toi maahanmuuttajataustaisten yhdistysten aktiiveil-
le ymmärrystä siitä, miten suomalainen ikäihminen
itse toimii. Vaikka järjestön ja paikallisyhdistysten
toiminnasta oli puhuttu leireillä ja ryhmissä, oli sitä
vaikea käsittää ennen kun itse näki. Sen oivaltami-
nen, miten paikallisyhdistyksissä järjestetään har-
joituksia esiintymistä varten, auttoi samaistumaan
kantaväestön ikäihmiseen ja se helpotti luottamuksen
syntymistä yli kulttuurirajojen. Nähtiin, että ei kan-
taväestölle kukaan järjestä olosuhteita vaan on toimit-
tava ja keksittävä itse keinoja varojen hankintaan. Toi-
saalta tuli esille, että maahanmuuttajilla ei ole kaik-
kia samoja keinoja käytettävissään varojen hankin-
taan, kuin paikallisilla yhdistysaktiiveilla, joilla on
laaja suhdeverkosto ja erilaisia sopimuksia tilojen käy-
töstä eläkeläistoiminnassa.
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4.3.2 Juurruttaminen

Työ niin kantaväestön kuin maahanmuuttajataus-
taisten ikäihmisten kanssa vaatii aikaa. Suomalaiset
eläkeläiset ovat järjestäytyneet monenlaisiin järjes-
töihin ja järjestöjen kautta heidät voi tavoittaa laajem-
min. Maahanmuuttajien omat yhdistykset ovat varsin
heikkoja ja ikääntyneiden järjestäytyminen olematon-
ta. Parhaiten ovat järjestäytyneet paluumuuttajat. Moni-
kulttuurisen toiminnan juurruttamisessa osaksi Elä-
keläiset ry:n toimintaa, oleelliseksi nousi muutokseen
tähtäävän toiminnan kesto. Toisaalta asenteiden muut-
tuminen ja toisaalta itsenäisiksi toimijoiksi kasva-
minen sekä yksilönä että yhdistyksenä vaatii aikaa.

Asenteiden muutokseen vaikutti 2008 kunnallisvaa-
lit ja Perussuomalaisten esilletulo. Moni mieltä askar-
ruttanut kysymys maahanmuuttajista ja maahanmuu-
tosta sai ”luvan” tulla ulos hyökkäyksen muodossa.
Asenneilmapiiri koveni julkisessa keskustelussa. Se
vaikutti yhteistoiminnan järjestämiseen jo ennen taan-
tuman alkamista. 

Toisaalta oli myös jäseniä, jotka eivät antaneet uusien
tuulien vaikuttaa omaan mielipiteeseensä. Järjestön
yleisinhimilliset arvot olivat tärkeät. Yhteisen tahto-
tilan löytäminen ja ilmaiseminen tuli entistä tärkeäm-
mäksi ja se tarkoitti lisäajan tarvetta hankkeelle. Lisäk-
si Eläkeläiset ry:n yhdistyksissä muilla paikkakunnil-
la alkoi nousta kiinnostusta monikulttuuriseen työ-

hön. Hankkeen johtoryhmäs-
sä päädyttiin esittämään Elä-
keläiset ry:n hallitukselle jat-
korahoituksen hakemista
Yhdessä-hankkeelle. 

Paikallisyhdistysten aktiivi-
jäsenten tapaamiset

Monikulttuurisen yhteistoimin-
nan juurtumisen kannalta jär-
jestön oli tärkeä tukea niitä
jäseniä, jotka olivat yhteyshen-
kilöitä omiin paikallisyhdis-
tyksiin, jotta heidän kauttaan
paikallinen yhteys maahan-
muuttajin säilyisi hankkeen
päättymisen jälkeen. Aktiivi-
jäsenten tukemiseksi järjestet-
tiin neljä tapaamista, yksi niis-
tä koulutustapaaminen: pitää-
kö tunteita hallita vai ilmais-
ta.                                   

Tapaamisissa haluttiin selvittää, miten paikallisyhdis-
tyksissä koettiin monikulttuurinen yhteistoiminta ja
minkälaista keskustelua niistä syntyi. Kappaleessa
4.1.2 Alkuvaiheen vaikutuksia jäsenten keskuudes-
sa kuvataan aktiivien kohtaamia asenteita omissa
yhdistyksissä. Havaitut jännitteet antoivat hankkeel-
le suunnan ottaa asenteiden muuttaminen vahvemmin
suunnitelmaan. 

Toisessa tapaamisessa, kolmivuotisen työn puolessa
välissä, lokakuussa 2008 haluttiin nähdä, onko asen-
teissa tapahtunut muutoksia ja mitä yhdistyksissä aja-
tellaan hankkeesta sen päättymisen jälkeen. Ylei-
sesti koettiin asenteiden pehmentyneen. Osallistujil-
ta kysyttiin, millä tavalla yhdistyksessä on puhuttu
hankkeen vastustuksesta. Poimintoja vastauksista:

– Meidän yhdistyksessä on puhuttu, että maa-
hanmuuttajat tulevat ja syövät meidän leivän.
Olen heille vastannut, että suomalaiset ovat
itsekin menneet toisiin maihin.

– Yhdistyksen porukoilla on pelko, että maa-
hanmuuttajat tulevat yhdistykseen ja ”kaap-
paavat” sen. Ihmiset pelkäävät sellaista, mitä
ei ole olemassa ja mitä itse ei tiedä.

– Yhden ihmisen negatiiviset asenteet saa-
vat paljon hallaa aikaan. Vaikka omakohtai-
nen  kokemus Karjalasta evakkoon tulemi-
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sesta voisi auttaa ymmärtämään maahanmuut-
tajia, silti hän ei voi sietää ketään maahan-
muuttajaa.

– Meidän yhdistyksessä on ajateltu ääneen: 
minkälainen on kaupunginvaltuusto 10 vuo-
den päästä.

Aktiivijäsenet kokivat kyseisissä tilanteissa epävar-
muutta, miten reagoida ja vastata sekä epämiellyttä-
vyyttä siitä, että sanotaan ikävästi. Tarvittiin valmiuk-
sia kohdata vaikeita tilanteita. Heiltä kysyttiin myös,
mikä on saanut myönteisen muutoksen asenteissa
aikaan. Vastauksia:

– Muutaman ihmisen ystävällisyys ja kun 
muut näkevät sen.

– Ihmiset ymmärtävät, että nyt eletään tätä
aikaa.

– Hankkeen toiminnat ovat olleet kivoja ja 
halpoja. Positiivinen viesti, mitä näistä on 
tuotu muille jäsenille, on saanut muutoksen
aikaan.

– Aluksi yhdistyksessä vähän katseltiin ja 
kuulosteltiin hanketta. Sama on uuden suo-
malaisenkin kohdalla.

Yleisesti koettiin helppoina melkein kaikki hankkees-
sa tarjotut toiminnat: kokkaus, jumppa, talvikoris-
teiden teko, retket sekä leirit. Läsnäolijoiden keskuu-
desta ei noussut esille toimintoja, joihin ei saisi osal-
listujia. Kuitenkin puheenvuoroissa kiinnitettiin huo-
miota siihen, miten aktiiviset jäsenet ovat sitoutu-
neita oman yhdistyksen pyörittämiseen: Vierailujen
ja kokkausten jälkeen on ollut innostusta hankkee-
seen. 

Aktiivisimmat ihmiset ovat aina kokouksessa ja on
vaikea saada jäseniä lähtemään hankkeen toimintoi-
hin. Jäseniä on kehuttu, pyydetty, painostettu, silti
mukaan on vaikea saada. Vierailuja voisi olla enem-
män. Joku voisi olla yhdistyksestä vastuussa yhteis-
työstä hankkeen kanssa.

Kolmannessa tapaamisessa 16.2.2009 keskusteltiin
paikallisten yhteistyöverkostojen rakentamisesta ja
”Turun mallista” eli ikämaahanmuuttajien yhdistyk-
sen liittymisestä Eläkeläiset ry:n ja sen Varsinais-Suo-
men aluejärjestön jäseneksi. Aktiivijäsenille annettiin
ajateltavaksi erilaisia yhteistyötasoja:

henkilötaso – hankeen aikana solmitut ystä-
vyssuhteet

yhdistystaso – henkilö tai maahanmuuttaja-
yhdistys paikallisyhdistysten  jäseneksi
järjestötaso – mamuyhdistys suoraan 
Eläkeläiset ry:n jäseneksi

Tapaamiseen osallistujat kävivät yleistä keskustelua
tulevaisuuden mahdollisuuksista. Omat yhdistyskoh-
taiset kokemukset rajoittuivat hankkeen avulla sol-
mittuihin kontakteihin ja keskusteluissa ei päästy tule-
vaisuuden visiointiin. Tärkeämmäksi koettiin tuen
saaminen monikulttuurisuudesta nouseviin kysymyk-
siin. Se otettiin seuraavan tapaamisen teemaksi. 

Tähän mennessä hankkeen toiminnoissa mukana ole-
villa paikallisyhdistysten jäsenillä ei ole ollut resurs-
seja itsenäiseen toimimiseen. Hankkeen juurrutta-
misen lisäksi tuli muistaa, että aktiivijäsenet olivat
kuitenkin järjestön vapaaehtoisia toimijoita, joiden
vastuulla oli oman paikallisyhdistyksen perustoimin-
ta. Kolmas kokoontuminen vahvisti aikaisempaa aja-
tusta lisäajan tarpeesta, jotta monikulttuurinen työ
juurtuisi Eläkeläiset ry:hyn.

Koulutus:  Miten kohdata vaikeita tilanteita

Huhtikuussa 2009 järjestettiin sekä paikallisyhdistys-
ten jäsenille että maahanmuuttajataustaisten aktiivi-
jäsenille koulutus: miten kohdata vaikeita tilanteita.
Kouluttajana oli Nonviolent Communication -koulut-
taja Leena-Maija Hurme. Koulutuksessa käytiin läpi
tilanteita, joissa keskustelut maahanmuuttajista muut-
tuivat aggressiivisiksi. Kokeiltiin esimerkkejä, miten
säilyttää keskustelut asiallisina, miten suvaita erilai-
sia mielipiteitä mutta kunnioittaa ihmisoikeuksia. Kou-
lutuspäivän palautteissa sanottiin: verenpaineeni ei
nouse enää niin helposti, kun yritän ajatella laajem-
min.

4.3.3 Aluekierros järjestössä

Yhdessä -hankkeen kokemusten levittämiseksi ja jat-
kohankeen edellytysten kartoittamiseksi hankekoor-
dinaattori aloitti vuoden 2009 lopussa ja vuoden 2010
alussa kierroksen kaikissa Eläkeläiset ry:n aluejärjes-
töissä. Tavoite on juurruttaa monikulttuurisuus Elä-
keläiset ry:n kaikille tasoille ja yhteistoiminnalla luo-
da kontakteja ikääntyneiden maahanmuuttajien ja Elä-
keläiset ry:n paikallisyhdistysten välille. Lisäksi halut-
tiin kartoittaa, mitä yhdistyksen jäsenet tietävät oman
alueensa maahanmuuttajista, niin ikäihmisistä kuin
myös nuoremmista. 
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Tilaisuudet antoivat mahdollisuuden tarkastella, min-
kälaisia asenteita ja ajatuksia järjestön jäsenillä on
laajemminkin monikulttuurisuudesta. Monissa pai-
koissa käytiin vilkasta keskustelua, oli haastavia kysy-
myksiä tai toisten asennetta pohdiskelevia puheen-
vuoroja. Tilaisuuden vetäjän rooli oli etsiä esille
nostettuihin teemoihin vaihtoehtoisia lähestymista-
poja. Uudet näkökulmat perustuivat hankkeessa muka-
na olleiden ihmisten kertomuksiin ja toiminnassa saa-
tuihin kokemuksiin. Ennakkoluuloihin pureuduttiin
antamalla esimerkkejä mediassa esiintyvistä virheel-
lisistä yleistyksistä ja pohdiskelemalla, miten niitä voi
nähdä toisin. 

Usein heräsi kysymys: pitääkö meidän muuttua, kun
tänne tulee ”niin paljon” maahanmuuttajia? Avaamal-
la sana integraatio, annettiin kuulijoille eväitä muo-
dostaa oma kanta siihen, kuka ja kuinka paljon muut-
tuu, sekä voiko muuttaa jotain omista asenteista, muut-
tumatta siinä itse ihmisenä. Kysyttiin, keitä ovat he,
jotka tulevat pakolaisina ja millä rahalla he matkus-
tavat. Eikö Suomi voisi antaa rahaa muuttajien koti-
maihin. 

Keskusteluja käytiin neekeri- ja ryssä-sanoista ja venä-
läisvihan politiikasta sekä omista vähemmistöistä,
saamelaisista ja romaneista. Usein nousi esille uskon-
non asema ja oikeus pitää oma uskonto. Joissakin
kommenteissa kristinusko nähtiin suvaitsevana ja mui-
ta huomioon ottavana, kun taas katolilaisuus ja muut
uskonnot nähtiin alistavina. Sanottiin: muslimiuskoi-
sia tulee tänne ja he eivät halua toimia meidän kans-
sa, islamilaiset haluavat viedä meidän suvivirren kou-
lusta. Toisaalla osattiin nähdä samanlaisuuksia mei-
dän isoäitiemme, musliminaisten ja katolilaisten nun-
nien huivien käytössä.

Keskustelua herättivät omat kokemukset ulkopuoli-
suudesta, maaseutu vastaan kaupunki, median vastuu
ja miten monikulttuurisuutta käsitellään yhteiskunta-
vastuullisesti sekä miten yleinen asenne suvaitse-
vaisuutta kohtaan on kiristynyt. Yhtäläisyyksiä löy-
dettiin kerjäläisyydestä Suomen historiassa, parem-
man toimeentulon perässä Ruotsiin ja Amerikkaan
muuttamisessa, sotalapsissa ja ”ankkurilapsissa”,
somalian merirosvoissa ja menneisyydessä Suomen
rannikolla toimineissa haaksirikkoutuneiden laivojen
rosvoissa.

Kierros aluejärjestöissä antoi mahdollisuuden tuulet-
taa ajatuksia ja tarkastella omia pelkoja. Pienem-
millä paikkakunnilla ei tullut esille niin paljon ennak-
koluuloja kuin pääkaupunkiseudulla.

Omia ehdotuksia yhteistoiminnan järjestämiseksi tuli
monella paikkakunnalla: Kouvolassa, jossa Kaakkois-
Suomen aluejärjestö päätti järjestää kesällä monikult-
tuurisen tapahtuman; Kajaanissa haluttiin järjestää
leiri ja muuta yhteistoimintaa; Joensuussa muistettiin
inkeriläinen hanuristi, joka haluttiin kutsua yhdistyk-
sen kerhoon. Monella paikkakunnalla tiedettiin Suo-
mi-Venäjä Seurasta, Pirkkalassa Elämäntapaliiton Elo-
kolo-kohtaamispaikasta, Mäntässä Siivet ry:stä, Jyväs-
kylässä Moniko ry:stä. Vaasassa ja Varkaudessa halut-
tiin tehdä ikämaahanmuuttajia koskevia aloitteita van-
husneuvoston kautta.

Tapaamisia oli yhteensä 14 ympäri Suomea. Joissa-
kin tapaamisissa oli mukana hankkeessa aktiivisesti
toimineita jäseniä: Sirkka Kuivala Kontulasta, Risto
Pulkkinen Tikkurilasta sekä Eläkeläiset ry:n koulu-
tussihteeri Tiina Rajala ja järjestösihteeri Anu Mäki.
Kuhunkin tilaisuuteen osallistui 12-30 henkilöä,
yhteensä noin 300 järjestön jäsentä.

Tapaamispäivien antiin oltiin tyytyväisiä ja koettiin,
että tilaisuus on antanut uusia näkökulmia ja tietoa
ikääntyneistä maahanmuuttajista. Yhden tilaisuuden
lopussa tuli kommentti: en ole koskaan saanut lyhyes-
sä ajassa niin paljon tietoja kuin tänään.

Monikulttuurisen työn juurruttamista palveli myös
hankkeen lopussa tehty sisäinen arviointi kolmen vuo-
den yhteistoiminnan vaikutuksista. Jo arvioinnin suo-
rittamisella oli itseisarvo, sillä se herätti pääkaupun-
ginseudun yhdistyksissä keskusteluja siitä, mitä itse
voi tehdä hankkeen päättymisen jälkeen. (Sisäinen
arviointi on kappaleessa 8.1.)

Vaikka hankkeen toiminnat päättyivät huhtikuussa
2010, ikääntyneiden maahanmuuttajien ja paikallis-
yhdistysten tapaamisia on silti ollut. Kontulan Eläke-
läiset järjesti slaavilaisten laulujen illan, johon tuli
inkeriläisiä paluumuuttajia. Daisy Eläkeläisten ja Rai-
sion Eläkeläisten kesken on ollut kanssakäymistä.
Joensuun Eläkeläiset järjesti kesäkuun alussa tapah-
tuman ikämaahanmuuttajien kanssa. 
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Tässä kappaleessa esitellään tarkemmin hankkeen
vuositason toiminnan yhteydessä mainittuja toimin-
tamuotoja: retkiä, tapahtumia, kerhoja ja leirejä. Lei-
ritoiminta on kuvattu kopioitavana mallina. Hank-
keessa järjestetyistä koulutustapahtumista ja seminaa-
reista on oma kappaleensa kuten myös ikääntyneiden
maahanmuuttajien edunvalvonnasta.

5.1 Retket ja muut kohtaamiset

Kuten kappaleessa 4. kuvataan, helpoin tapa aloit-
taa yhteistoiminta näytti olevan kohtaamisten jär-
jestäminen neutraalilla maanperällä. Toisten järjestä-
mään toimintaan mukaan meneminen voi olla vai-
kea niin maahanmuuttajalle kuin myös kantaväes-
tön eläkeläiselle. Vaikka kumpikin osapuoli sanoo,
että kyllä meille voi tulla kuka tahansa niin toisen toi-
mintaan mukaan meneminen voi tuntua pelottaval-
ta. Sen sijaan luontoretki tai vierailu kaupungin kult-

tuurikohteeseen mahdollistavat tasapuolisen elämyk-
sen osallistujille. Itse retken lisäksi on hyvä jättää
aikaa yhteiselle keskustelulle, jonka aikana osallistu-
jien toiminta tulee tutuiksi puolin ja toisin. Keskus-
tella voi myös siitä, mitä yhdessä voisi seuraavaksi
tehdä.

Yhdessä-hankkeessa käytiin kevät- ja sieniretkillä
Nuuksiossa, tutustuttiin Porkkalanniemeen sekä kau-
pungin luontoon Ramsinniemellä, vierailtiin Tar-
vaspäässä, Hvitträskissä, Glimsin talomuseossa, Faze-
rin suklaatehtaalla, Mannerheimin museossa ja mones-
sa muussa museossa Helsingissä, Espoossa ja Van-
taalla.

Vierailukohteiden valinnassa otettiin huomioon maa-
hanmuuttajien enimmäkseen vähäinen Suomen his-
torian tuntemus. Kohtaamisten avulla saatiin kanta-
väestön kontaktien lisäksi Suomen historian ja suo-
malaisuuden tuntemusta. Luontoretkien aikana tuli
esiin tietämättömyyttä oikeudesta liikkua vapaasti
metsässä. Ryhmäläisten joukossa oli maahanmuut-
tajataustaisia, jotka olivat ensimmäistä kertaa metsäs-
sä. Venäjänkielisissä ikäihmisissä löytyi puolestaan
monipuolista sienten tuntemusta ja opetuksia niiden
käytöstä jaettiin yhteisissä keskusteluissa.

Maahanmuuttajaikäihmiset ja kantaväestön eläke-
läiset kohtasivat myös toistensa luona vieraillen. Vuo-
ron perään opetettiin toisilleen omien ruokien valmis-
tamista. Esimerkiksi Malmin paikallisyhdistyksen nai-
set näyttivät karjalanpiirakoiden tekemistä ja venä-
jänkieliset ikäihmiset pelmeenien valmistusta. Poh-
joisafrikkalaiset kutsuivat Hakunilan yhdistyksen jäse-
niä valmistelemaan sudanilaista ruokaa ja Tikkuri-
lan yhdistys kutsui ikämaahanmuuttajia kevätjuhlaan.
Tilaisuuksien osallistujamäärät selviävät liitteessä
2.

5.2 Kerhot

Kerhoja oli Yhdessä-hankkeessa kahdenlaisia: viik-
kokerhot ja muutaman kerran kokoontuneet kerhot.
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Viikkokerhot

Viikkokehojen tavoite oli luoda paikkoja, mihin ”pus-
karadion” kautta tavoitetut maahanmuuttajat voisivat
tulla mukaan ja näin löytää tien hankkeen toimintaan.
Parhaiten siinä onnistui liikunnallinen kerho Kontu-
lassa. Kahden tunnin aikana sai käydä niin jumpas-
sa kuin myös kuntosalin puolella. Kerhoon osallis-
tujia oli Kontulan paikallisyhdistyksestä, Inkeri-kes-
kus ry:n ikäpaluumuuttajien ryhmästä sekä kaksi van-
hempaa pohjoisafrikkalaista naista ja muutama afga-
nistanilainen nainen. Hankevuosien aikana ryhmäs-
sä kävi lähes 40 henkilöä. Viikkokerho mahdollisti
retkille, leireille, pilottikursseille ja tapahtumiin osal-
listujien saamisen. Kuntosalissa harjoittelun aikana
saattoi markkinoida tulevia tapahtumia ja samalla sai
antaa osallistujille tukea kysymyksissä, joissa he eivät
itse osanneet toimia. Vanhustyön Keskusliiton julkai-
semassa Vanhustyö-lehdessä (N:ro 2008:2) julkais-
tiin kerhon toiminnasta kertova artikkeli.

Kerhojen ja leirien toimintakieli oli suomi. Hanke-
työntekijät pitivät kuitenkin huolen siitä, että jokai-
nen osallistuja tuli ymmärretyksi ja hänen kanssaan
pystyi kommunikoimaan. Ohjaajilla oli osaamista eni-
ten käytetyissä kielissä, kuten venäjän, englannin,
somalian, arabian, espanjan, saksan, viron ja bos-
nian kielissä. Näillä kielillä autettiin niitä osallistujia,
jotka eivät ymmärtäneet suomea. Afganistanilaisten
ja kurdistanilaisten kanssa pyydettiin toimintaan
mukaan nuorempi kaveri tai sukulainen, joka auttoi
kommunikoimaan. Kontulan jumppakerhossa ohjaus
tapahtui suomeksi, mutta ohjaaja tuki venäjän kie-
lellä jumpan vaikeimpia ilmaisuja. Tuen käyttö vähe-
ni joka vuosi, kun ohjauksessa eniten käytettyjä ter-
mejä oli tullut huonosti suomea puhuville jumppareil-
le tutuksi. Heidän tapauksessaan hanke tuki suomen
kielen oppimista ja myös sen käyttämistä toisten suo-
menkielisten ryhmäläisten kanssa.

Viikkokerhoja järjestettiin myös Hakunilassa (2007-
2008) Itä-Vantaalla ja Myyrmäessä (2009) Länsi-Van-
taan maahanmuuttajien tavoittamaksi. Hakunilan ker-
hon perustamista on kuvailtu kappaleessa 4.1 Alku-
vaiheen prosessikuvaushankkeen ensimmäisenä toi-
mintavuonna, Vantaa. Helsingin Myllypurossa aloi-
tettiin syyskuussa 2008 liikunnallinen kerho ikäänty-
neiden miesten tavoittamiseksi. Siihen osallistui maa-
hanmuuttajien lisäksi Eläkeläiset ry:n Kontulan ja
Hakunilan paikallisyhdistyksistä kaksi miestä. Ker-
ho sai alkunsa miehille Lahdessa järjestetystä leiris-
tä. Viikkokerhojen osallistujamäärät ovat liitteessä 2.

Espoossa viikoittaisena tapaamispaikkana oli Filok-

senia ry:n ylläpitämä kohtaamispaikka Trapesa.
Kevään 2008 opintokerho-ohjaajakoulutuksen jälkeen
Espoossa aloitti tammikuussa 2009 Trapesan tilois-
sa venäjänkielisten opintokerho Ikänaisen terveys.
Opintokerho-ohjaaja Viktoria Hellsten palkattiin hank-
keen osa-aikaiseksi ohjaajaksi. Samaan aikaan koh-
taamispaikassa oli eri etnisistä ryhmistä ikämaahan-
muuttajia. Trapesassa tavoitetut maahanmuuttajataus-
taiset ja Eläkeläiset ry:n Viherlaakso-Karakallion
yhdistyksen eläkeläiset tekivät yhteisiä retkiä Espoon
museoihin ja ulkoilualueille. Yhteistoiminta vaikut-
ti venäjänkielisten ikäihmisten liittymiseen Viherlaak-
so-Karakallion Eläkeläiset ry:n jäseniksi.

Muutaman kerran kokoontuneet kerhot

Lyhyitä, kolmesta viiteen kokoontumiskerran ker-
hojaksoja oli viisi. Teemoina oli kuvallinen ilmaisu,
huovutus, kokkaus, valokuvaus sekä kulttuuri. Lyhyi-
den kerhojen ja kurssien teemat oli valittu Kontulan
viikkokerhon ja kahdella ensimmäisellä leirillä esil-
le tulleiden toiveiden pohjalta. Tavoite oli saada osal-
listujat keskenään vuorovaikutukseen ja samalla antaa
heille uusia taitoja ja elämyksiä. Lyhyistä kursseista
kokkaus sai parhaiten osallistujia puhumaan keske-
nään. Vaikka samaa kieltä ei aina ollut, tulkkaajia löy-
tyi kuitenkin. 

Kuvallisen ilmaisun kerhoa ohjasi eläkkeellä oleva
kuvataideopettaja Raili Laitinen. Kerhossa kokeiltiin
erilaisia kuvataiteen teknikoita. Tarkoitus oli tehdä
omaa lapsuutta kuvaava maisema. Osallistujat kui-
tenkaan eivät halunneet muistella sota-aikoja ja suun-
nitelmia muutettiin. Huovutuskerhoa ohjasi hanke-
koordinaattori Arja Kotiranta. Kerhossa osallistujat
valmistivat itselleen huovutettuja tauluja. Valokuvaus-
kerhossa ryhmälle järjestettiin käyntejä Helsingin kau-
pungin museoihin, missä oli valokuvanäyttelyitä. Ryh-
mäläisille ostettiin kertakäyttökamerat ja he saivat
kuvata itsellensä mielenkiintoisia kaupungin raken-
nuksia ja patsaita. Kerhon lopussa ryhmäläisten otta-
mista valokuvista järjestettiin kilpailu ja parhaat valo-
kuvat olivat esillä Eläkeläiset ry:n Kallio-Vallilan
yhdistyksen tilassa. Kerhoa ohjaasi hanketyöntekijä
Raiza Quintero.

Kuvallinen ilmaisu, huovutus ja valokuvakerhon
toiminnat jäivät enemmän yksilösuorituksiksi. Vuo-
rovaikutusosio olisi pitänyt suunnitella vahvemmin.
Uutta osaamista ja uusia elämyksiä saatiin kaikista
lyhyistä kerhoista. Vuorovaikutuksen ja toiminnan
sujuvuuden kannalta eräs parhaiten onnistuneista ker-
hoista oli kokkikerho, jonka toiminta on kuvattu
seuraavassa kappaleessa erikseen. 
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Kokkikerho

Yhteistä kokkaamista oli suunniteltu viideksi kerrak-
si kohtaamispaikka Trapesaan. Jokaiseen tapaamiseen
oli oma teema: arabialainen, venäläinen, venezuela-
lainen, somalialainen ja suomalais-virolainen ruo-
ka. Kerho kokoontui kahden viikon välein. Kulle-
kin päivälle oli omat vastuuhenkilöt, jotka suunnit-
telivat oman etnisen menyyn. Käytössä oli 40 euroa
yhtä tapaamista kohden. Yksi tavoite oli näyttää osal-
listujille, mitä pienellä budjetilla voi saada aikaan. 

Päivän vastuuhenkilö toi ruoka-aineet ja opasti osal-
listujat sen päivän etnisen ruuan valmistamiseen. Vii-
meisellä kerralla vastuussa olivat Eläkeläiset ry:n
Espoon kahden paikallisyhdistysten jäsenet. Valmis-
tuksen jälkeen ruoat syötiin yhdessä ja osallistujat sai-
vat ohjeet kirjallisina mukaansa. Parhaat ohjeet jul-
kaistiin myös Eläkeläiset ry:n lehdessä.

Ruoan valmisteluvaiheessa piti löytää keinoja puhu-
miseen, jotta opettajat saivat monikielisessä ryh-
mässä tekijöitä opastettua. Myös ruokailuvaiheessa
ryhmään osallistujille tuli tarve selittää oman maan
tapoja tai kysyä miten toiset toimivat, esimerkiksi
miten sieniä hapatetaan Venäjällä. Hanketyöntekijöil-
tä ei tarvittu erillisiä toimia, jotta ihmiset puhuisivat
toisillensa.

Trapesan kohtaamispaikan johtajan Minna Ant-
tosen kommentteja kokkikerhosta:
Maahanmuuttajataustaisten osallistujien ja suomalais-
ten eläkeläisten historiasta löytyi paljon yhteistä. Koet-
tu niukkuus, kodin jättäminen joko sodan tai työn
perään lähtemisen vuoksi sekä sopeutuminen uudel-
le paikkakunnalle olivat kaikille tuttuja kokemuk-
sia. Myös kiitollisuus siitä, että nyt asiat ovat hyvin,
oli yhdistävä tunne. Ruokaa riittää ja kaikilla on kat-
to pään päällä. Trapesan maahanmuuttajat eivät kos-
kaan söisi omia eväitään niin, että niitä ei laitettaisi
yhteiseen pöytään kaikille tarjolle. Jakaminen on tut-
tua myös suomalaisille eläkeläisille, joille ohimen-
nen syötävät hampurilaiset, kotiin tilattu kiinalainen
pahvipurkkiateria tai pizzataksi eivät ole arkisia kei-
noja tulla kylläiseksi. Ruuan äärelle pysähdytään ehkä
eri tavalla kuin mitä nuoremmilla ihmisillä on tapa-
na tehdä. Näitä kokemuksia – ja monia muita, saim-
me jakaa viiden yhteisen lounaan aikana. 

Olemme tehneet yhteistyötä Yhdessä-hankkeen kans-
sa myös retkien muodossa. Kaikenlainen ihmisten
liikkeelle saaminen edistää kotoutumista, antaa virik-
keitä arkeen ja parhaassa tapauksessa auttaa synnyt-
tämään kontakteja, jotka jatkuvat ohjatun toiminnan
jälkeenkin. Yhdessä-hankkeen antama pieni taloudel-
linen panos on ollut Trapesan tapahtumille tärkeä.
Voimien yhdistämisellä saatiin aikaiseksi kivoja koh-

taamisia, joille toivottiin jat-
koa. Taas tuli todistettua, että
yksi plus yksi ei ole kaksi
vaan enemmän.

5.3 Leirit

Leirit antoivat mahdollisuu-
den syventää keskinäistä
kanssakäymistä. Tarkoitus oli
saada ihmiset kohtaamaan ja
oppia tuntemaan toisiaan.
Leirejä järjestettiin kahdek-
san ja niiden pituus oli 3-5
päivää. Leiritoiminnasta luo-
tiin malli, jota toistettiin seu-
raavien leirien toteuttamises-
sa. Leirien järjestämisessä
kiinnitettiin huomiota osal-
listujien asuinpaikkaan, ryh-
män sisäiseen rakenteeseen
sekä vuorovaikutukseen,
osallistujien toiveisiin sekä
leirien jälkeisiin tapaamisiin.
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Osallistujia leireille etsittiin alueellisella periaat-
teella, ja osallistujien sopiva määrä oli 20-26 henkeä.
Toivottiin, että paikallisyhdistysten ja maahanmuut-
tajataustaisten asumisella toistensa lähellä olisi vai-
kutusta leirin jälkeen, jotta solmitut ystävyssuhteet
jatkuisivat arjessa myöhemminkin. Helsingin Kontu-
lassa, Turussa ja Espoossa leiriläisten välille jäi side,
ilman että hanketyöntekijät vaikuttaisivat siihen.

Osallistujista yksi kolmasosa oli Eläkeläiset ry:n pai-
kallisyhdistyksistä ja osallistujamäärä samasta etni-
sestä ryhmästä pyrittiin niin ikään pitämään alle yhden
kolmasosan. Leiriläisiltä laskutettiin 20 euroa oma-
vastuumaksu. Osa paikallisyhdistyksistä tuki omien
jäsenien osallistumista ja kahden maahanmuuttaja-
ikäihmisen maksun hoiti kunnan sosiaalivirasto.

Hanketyöntekijöille oli tuttu osassa etnisistä ryh-
mistä esille tuleva kysymys miesten ja naisten yhdes-
sä toimimisesta. Leirien järjestämisessä päädyttiin
kuitenkin kutsumaan molempien sukupuolten osal-
listujia. Aremmille naisille vakuutettiin, että leirillä
heitä ei asetetta sellaisiin tilanteisiin, jotka ovat heil-
le vieraita tai vaikeita. Leirien uintivuorot järjestet-
tiin naisille ja miehille erikseen. Ryhmäkeskuste-

luissa ja muussa yhdessä olemisessa sekaryhmä ei
aiheuttanut vierastamista. Maahanmuuttajataustai-
sia miehiä tavoitettiin ensimmäisille kolmelle leiril-
le vain yksi. Siksi järjestettiin miehille oma leiri Lah-
den Upilassa. Siihen osallistui 20 leiriläistä, joista vii-
si oli kantaväestöstä ja muut edustivat kuutta etnistä
ryhmää.

Leiripaikan valinnassa tärkeää oli luonto, jonkin his-
toriallisen kohteen läheisyys (Halosenniemi Tuusu-
lan leirillä, Fiskars Kisakeskuksen leirillä) sekä esi-
merkiksi mahdollisuus uima-altaan käyttöön. Moni
leiriläinen oli leirin aikana ensimmäistä kertaa uima-
altaassa.

Sisällön suunnittelussa keskeistä oli löytää sellaisia
toimintoja, joissa osallistujat olisivat keskenään vuo-
rovaikutuksessa. Kontaktihenkilöiltä saatiin tietoa sii-
tä, mitä heidän kauttaan tavoitetut osallistujat toi-
voivat. 

Leiriohjelmalla luotiin yhteishenki

Leiriohjelmista on malliksi Nauvon leiri (liite 3). Kaik-
ki leirit alkoivat keskustelupiirillä, jossa osallistujat
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yhdistettiin lankaverkolla ja lankoja pitkin jokainen
sai kysyä toisiltaan kysymyksiä niin, että kaikki ”jou-
tuivat” osallistumaan. Näin saatiin luotua ryhmä-
tunne ja ”lupa” keskustella muidenkin kun oman kie-
liryhmän jäsenien kanssa. Samalla ohjaajan rooli häi-
vytettiin taka-alalle.                         

Ensimmäisessä ryhmätyössä koottiin esittäytymistä
varten kaikkien osallistujien nimet leiripuuhun. Etu-
käteen piirrettyyn puuhun kiinnitettiin lehdet, joihin
oli kirjoitettu osallistujien nimet. Puun juurille kiin-
nitettiin laput paikoista, joista leiriläiset olivat alun
perin kotoisin.

Täysin vapautunut tunnelma oli syntynyt yleensä kol-
mantena päivänä. Jokapäiväisten ryhmäkeskustelu-
jen lisäksi ohjelmassa olivat toiminnalliset osat: luon-
nossa liikkuminen, keppijumppa, historialliset koh-

teet ja sitä kautta suomalaisuuteen tutustuminen, käsi-
työt ja iltaisin vapaa yhdessä olo, usein laulun mer-
keissä. Leiriläisten omia tarpeita otettiin huomioon,
kuten esimerkiksi rukousajat. Leirin lopussa oli kes-
kustelupiiri, jossa osallistujat saivat kertoa yhteis-
toiminnasta syntyneitä ajatuksia. Leiripuuhun kerät-
tiin osallistujien toiveet ja unelmat. Ne kerättiin etu-
käteen valmistetuille pilville ja liimattiin leiripuun
ylle.

Palautteet

Leiripalautteissa tuotiin esille yleisesti tyytyväisyyt-
tä yhdessä olosta, ulkoilusta, ryhmätyöstä ja niin edel-
leen. Muutamissa palautteissa nostettiin erikseen esil-
le leirin alussa ryhmätutustumisen merkitystä. Sillä
luotiin seuraavien päivien suunta, pysyykö kukin omis-
sa ryhmissään vai ollaanko yhtenä ryhmänä.  Jois-

sakin palautteissa halut-
tiin enemmän omaa aikaa,
toisissa taas oltiin tyyty-
väisiä leiriohjeman ryt-
miin.

Palautteita kerättiin kirjal-
lisesti, keskustelupiireis-
sä ja ohjaajien havainnois-
ta. Osalla leiriläisistä ei
ollut kirjoitustaitoa.
Ohjaajan keräämänä ja
kääntämänä vastaukset
tulivat samanlaisina. Lei-
riohjaajien havainnot oli-
vat maahanmuuttajataus-
taisten osallistujien ajatus-
ten selville saamiseksi tär-
keät. Uudet tilanteet tai
ryhmätoiminnat saattoivat
hämmentää, mutta sitä ei
näytetty vaan kommentte-
ja annettiin myöhemmin
omakieliselle ohjaajalle.
Monella maahanmuutta-
jataustaisella ikäihmisel-
lä oli ensimmäistä kertaa
mahdollisuus tulla leirille
ja pelkkä mukaan pääse-
minen toi iloa, kritiikki
jätettiin sanomatta tai
sanottiin myöhemmin
omakieliselle ohjaajalle.

Poimintoja palautevas-
tauksista:
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– virkistävä kokemus, mahdollisuus tavata 
uusia ihmisiä.
– sai tietää afrikkalaisista enemmän, haluai-
sin tietää lisää.
– on erittäin tärkeää, että toiminnassa oltiin 
suomalaisten kanssa.
– haluaisin tavata uusia suomalaisia ystäviä 
myöhemminkin.
– opin itsestäni uusia asioita.
– osa leiriläisistä ei halunnut olla meidän kans-
sa. 
– jotkut leiriläiset olivat äänekkäitä.

Moni maahanmuuttajataustainen ikäihminen kertoi
yksinäisyydestä ja pelosta jäädä kotiin. Espoon koh-
taamisissa oli mukana kolme kuukautta aikaisemmin
Suomeen muuttanut inkeriläinen. Hän oli kiitollinen,
että tuttu nainen kertoi hankkeen toiminnasta. Omis-
sa ajatuksissaan hän kuvitteli muuton jälkeen jäävän-
sä ”neljän seinän sisälle”, kun ei tiennyt mihin voi
mennä. Kisakeskuksen leirillä mukana ollut sokea
kurdimies oli onnellinen, kun ohjaaja aamulla kos-
ketti olkapäästä ja kysyi, miten hän yöllä oli nukku-
nut. Tyttären välityksellä hän vastasi, että ei kukaan
kysy muuten häneltä, mitä sinulle kuuluu. Karaokeil-
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lassa toisten leiriläisten laulut saivat sokean miehen
spontaanisesti laulamaan kotimaansa lauluja.

Hankeohjaaja Ibtisam Haibeh kuvaili ajatuksiaan
leireiltä:

Oli hyvä, että leirejä järjestettiin vain ikäihmisille.
Iäkkäämmät eivät haluaisi tulla perheleirille vaan
haluavat mieluummin olla keskenään, vaikka leiril-
lä on monikielisiä ihmisiä ja kaikkea ei ymmärrä.
Maahanmuuttajilla ei ole mökkejä ja muitakaan mah-
dollisuuksia mennä kodin ulkopuolelle. Kukaan ei ole
aikaisemmin kutsunut sellaiseen toimintaan mukaan.
Uusi kokemus oli tieto Suomen sodasta Lottamuseos-
sa. Tapasin sokean miehen tyttären puoli vuotta lei-
rin jälkeen. Hän kertoi, että isä puhuu leiristä vielä-
kin. Hän kysyy, missä se paikka oli missä ihmiset
välittivät hänestä. Isälle oli iso merkitys sillä, että lei-
riläiset kysyivät miten nukuit, miten söit. Yksi van-
hempi nainen, 20 vuotta suomessa ollut, kysyi, mik-
si sellaista tehdään että vain kerran kutsutaan mukaan
ja sitten ihmiset jätetään taas yksin. Ikäihmisten on
vaikea ymmärtää projektiluonteista toimintaa.

Jatkotapaamiset

Jokaisen leirin lopussa heräsi halu tavata kohta uudes-
taan. Tapaaminen järjestettiin neljän - kuuden vii-
kon kuluttua leiristä ja siihen osallistui keskimäärin
80 % leiriläisistä. Tapaamisen aikana katsottiin lei-
rikuvia ja listattiin parhaita muistoja leiristä. Muis-
tojen pohjalta koottiin leirikuvista kollaasi niin, että
jokainen leiriläinen löytyi kollaasista. Oman kuvan
viereen haettiin osallistujilta nimikirjoitus. 

Leirillä hankitut ystävyssuhteet vaikuttivat jälkeen-
päin. Ensimmäiselle leirille osallistunut vanhin soma-
linainen kutsui leiritapaamisen jälkeen ukrainalaiset
siskokset kotiinsa vieraikseen. Ohjaajat Ibtisam Hai-
beh ja Eva Rönkkö olivat tulkkeina kotivierailulla
mukana. Tunnelma vierailulla oli hyvin lämmin.

Nauvon leirin jälkeen leiriläisten kesken oli itse sovit-
tuja tapaamisia ja vierailuja yhteisen leiritapaami-
sen lisäksi. Nauvon leirillä alkunsa saanut idea oman
yhdistyksen perustamisesta toteutettiin ja Daisy Elä-
keläiset liittyi Eläkeläiset ry:hyn. Syntyneen yhdis-
tyksen tilintarkastajaksi valittiin leirillä mukana ollut
Raision Seudun Eläkeläisten Martti Mäkinen. Yhdis-
tysten välinen kanssakäyminen on jatkunut.

Hankkeen viimeisen leirin jälkeen tapaamisessa iäkäs
somalialainen sanoi, että ensimmäistä kertaa hänel-
lä oli mahdollisuus puhua suomalaisten kanssa ja suo-

malaiset ovat todella ystävällisiä. Hän vakuutti, että
jos joku maanmies – somalialainen – sanoo, että suo-
malaisten kanssa ei voi puhua, niin hän kyllä kor-
jaa, että voi. Hän on puhunut ja hän tietää. Naisen
puheenvuoro liikutti leiriläisiä. Yleisesti voi sanoa,
että leireille osallistujat halusivat jatkossakin olla tois-
tensa kanssa tekemisissä.

Leirin järjestämisen malli

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti, miten monikulttuu-
riset leirit Yhdessä-hankkeessa järjestettiin ja mitkä
seikat ovat leirien järjestämisessä tärkeitä:  

– osallistujat kutsutaan samalta 
asuinalueelta.
– selvitetään etukäteen, minkälaiset toimin-
nat kiinnostavat osallistujia.
– osallistujia yhdestä kieliryhmästä on mie-
lellään enintään 30%.
– leiriohjelma jaetaan osallistujille etukäteen,
jolloin sen sisältöä voi tarkentaa tulkin 
avulla.
– kiinnitetään huomiota siihen, että jokai-
nen suomen kieltä heikosti puhuva ikäihmi-
nen tulee ymmärretyksi ja hänen kanssaan
pystytään kommunikoimaan.
– leiriohjelmassa on vuorovaikutukseen täh
tääviä toimintoja sekä keskustelupiirejä.
– ensimmäisessä kokoontumisessa luodaan 
yhteishenki ja avoin ilmapiiri.
– leiriohjelmassa on ulkoilua ja mahdollises-
ti uintia.
– leirin viimeisenä päivänä jaetaan yhtei-
sesti leirikokemuksia.
– järjestetään jatkotapaaminen noin kuukau-
si leirin jälkeen ja työstetään muistoja.
– jos yhteistoiminnalle on jatkossa edelly-
tykset, ohjataan leiritapaamisessa osallistujia
ideoimaan, mitä jatkossa halutaan yhdessä 
tehdä.

Opiskelijoiden havaintoja

Ensimmäisellä leirillä Laurea AMK:n kolme opis-
kelijaa kävi haastattelemassa leiriläisiä. He teettivät
pieniä ulkoleikkejä ja osallistuivat ryhmäkeskuste-
luun, jossa teemana oli perhe omassa kotimaassa.
Nuorten osallistuminen keskusteluun toi uteliaita kysy-
myksiä puolin ja toisin: miten nuoret aikuistuvat soma-
lialaisessa ja suomalaisessa perheessä, minkälaiset
ovat nuorten ja isovanhempien suhteet Venäjällä ja
Suomessa, mikä merkitys leiriläisille on huivin käy-
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töllä ja mitä yhtäläisyyksiä maahanmuuttajat löytä-
vät Suomessa. Nuoret eivät olleet aikaisemmin tavan-
neet maahanmuuttajia ja saivat leirillä kysyä heitä
kiinnostaneita kysymyksiä. Ikäihmisetkin kokivat,
että oli mielenkiintoista keskustella nuorten kanssa.
Maahanmuuttajaikäihmiset eivät suurimmaksi osin
olleet myöskään jutelleet suomalaisten nuorten kans-
sa.

Laurea Ammattikorkeakoulun opiskelijat Tarja Lai-
ne ja Seija Laitinen tekivät opinnäytetyön Yhdessä-
hankkeen Nauvon leiritapaamisen ja miesten ryhmän
talviretkipäivän pohjalta. He seurasivat leiriläisten
tapaamista ja teettivät ryhmätyön lapsuuden muistois-
ta, mitä neuvoja vanhemmat ovat kotona antaneet.
Opiskelijat haastattelivat osallistujia ja kysyivät miten
yhteistoiminta on heihin vaikuttanut.

Opiskelijoiden näkemys hankkeesta:

Sekä Turun tapaaminen että miesten ulkoilupäivä antoi
jälleen yhden mahdollisuuden eri kulttuurien kohtaa-
miseen. Keskustelun aiheena oli muistella lapsuudes-
sa vanhemmilta saatuja ohjeita ja neuvoja. Näitä neu-
voja vertailtaessa huomattiin, että samanlaiset asiat
lastenkasvatuksessa painottuvat niin Suomessa kuin
Virossa, Venäjällä, Afganistanissa, Irakissa ja Soma-
liassakin. Maailmanlaajuisesti lapsille opetetaan rehel-
lisyyttä, painotetaan koulutuksen ja työn tekemisen
merkitystä sekä toisista huolehtimisen tärkeyttä.  

Lapsuusmuistojen kertominen ryhmässä auttoi ryh-
mien jäseniä vertaamaan kokemuksiaan ja elettyä elä-
määnsä. He havaitsivat, että monella heistä oli saman-
kaltaisia kokemuksia. Kokemuksiaan jakamalla heil-
lä oli mahdollisuus sekä itse ymmärtää että tehdä itse-
ään ja elämäänsä toisille ymmärrettävämmäksi. Kes-
kustelujen myötä he tutustuivat toisiinsa lähemmin ja
ryhmän keskinäinen vuorovaikutus lisääntyi. Keskus-
teluun osallistuneilla henkilöillä oli mahdollisuus tul-
kita uudelleen elämäänsä vaikuttaneita tekijöitä ja
arvioida kokemuksiaan ja elämänvaiheitaan. Muiste-
lutuokiot tarkensivat heidän identiteettiään ja paik-
kaa sosiaalisten suhteiden kentässä. Muistelutuokioi-
den aikana saatettiin todeta, että vaikka elämä oli välil-
lä ollut raskasta ja koetut menetykset olivat olleet suu-
ria, niin silti jokaisen elämä on ollut elämisen arvois-
ta ja vaikeuksista voi selvitä.

Ryhmässä muistelu auttaa suhteuttamaan omia koke-
muksiaan muiden kokemuksiin. Muistelun avulla voi-
daan käsitellä oman elämän suhdetta julkiseen his-
toriaan. Muistelu voi olla myös ajanvietettä ja ihmis-
ten välistä kanssakäymistä, jonka avulla voidaan sol-

mia tai lujittaa ystävyyssuhteita.  Käytännössä muis-
telu on usein vuorovaikutustapahtuma, jossa osal-
listujat pohtivat yhdessä menneisyyttä sekä käsittele-
vät henkilökohtaisia elämänvaiheitaan ja kokemuk-
siaan verraten niitä yleisiin, yhteisesti koettuihin tai
historiallisiin tapahtumiin.

5.4. Tapahtumat

Kolmen vuoden aikana järjestettiin kaksi ulkoilu-
päivää Hakunilassa (2007, 2008), kolme talviriehaa
Vartiokylässä (2008, 2009, 2010), Kansainvälisen
Naistenpäivän juhla Myyrmäessä (2009) ja Hakuni-
lassa (2009), tapakulttuuripäivä Kinaporin palvelu-
keskuksessa (2009) ja osallistuttiin näytelmällä Espoon
MOVE- tapahtumaan (2009). Helsingin monikulttuu-
riset vanhukset -tapahtumaan Kinaporissa (2008) han-
ke tuotti runotunnin.

Hakunilan ulkoilupäivä on kuvattu kappaleessa 4.1.
Alkuvaiheen prosessikuvaus hankkeen ensimmäise-
nä toimintavuonna, Vantaa. Toisena vuonna ulkoilu-
päivän ohjelma oli sama uin ensimmäisellä kerralla.
Eläkeläiset ry:n Hakunilan paikallisyhdistyksen kuo-
ro Kultainen Helmi avasi Hakunilan tapahtuman lau-
lulla. Alkujumpan jälkeen opetettiin sauvakävelyä
ja nopea sekä hidas kävelyryhmä kiersi ulkoilualueen
polkuja. Kentälle oli viritetty toimintapisteitä: tikan-
heitto, saappaanheitto, tasapainorata, mölkky ja tark-
kuusheitto reikäseinään. Kaikista toimipisteistä luet-
tiin parhaita tuloksia yhteisvenytyksien aikana ja osal-
listujien kesken arvottiin palkintoja. Päivä huipen-
tui kävelyjalkapallon haasteotteluun.

Hankeohjaaja Ibtisam Haibehin keräämää palau-
tetta osallistujilta:

Hakunilan ulkoilupäivä oli meidän naisille tärkeä.
Ensimmäistä kertaa naiset kokivat, että heitä oli pyy-
detty mukaan. Heillä ei ollut mitään tietoa ulkoilus-
ta, ulkoilupäivistä ja siitä, että sellaistakin voi teh-
dä. Samalla harmiteltiin, että tällaista on vain ker-
ran vuodessa. Sellaisen tapahtuman kautta on helpom-
pi ymmärtää, että itsestään pitää huolehtia.

Talvirieha järjestettiin yhdessä Eläkeläiset ry:n Hel-
singin aluejärjestön liikuntajaoksen kanssa. Vartioky-
län yhdistyksen emännät olivat tarjoiluista vastuus-
sa. Osallistujat saivat keittoa, pullakahvit ja ulkona
grillimakkaroita sekä lettuja. Ohjelmassa oli kevyt-
tä liikuntaa sisällä sekä ulkona, sauvakävelyä, yhteis-
laulua ja senioritanssiesityksiä. Helsingin paikallis-
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yhdistyksien jäsenien lisäksi talviriehaan osallistui
Inkeri-keskus ry:n väkeä, afganistanilaisia ikäihmi-
siä yhdessä Kontulan palvelutalon ohjaajan kanssa
sekä Golis-Naiset ry:n afrikkalaisia naisia ohjaaja Ibti-
sam Haibehin kanssa.

Hakunilan Kansainvälisen Naistenpäivän juhla jär-
jestettiin yhdessä alueen monikulttuuristen naisten
kanssa. Eläkeläiset ry:n Hakunilan paikallisyhdistyk-
sen jäseniä pyydettiin mukaan viettämään naistenpäi-
vää. Yhdistyksestä naistenpäivään osallistui 12 nais-
ta ja miestä. Inkeriläiset opettivat osallistujille omia
kansantanssejaan. Yhdessä keskusteltiin tarjotuista
etnisistä ruuista ja naistenpäivän merkityksestä.

Myyrmäessä naistenpäivän idea tuli hankkeen viikoit-
taisesta musliminaisten ryhmästä. Päivän järjestä-
minen oli heidän vastuullaan. Mukaan kutsuttiin Elä-
keläiset ry:n Etelä-Vantaan yhdistyksen jäseniä ja nais-
tenpäivään osallistui 10 yhdistyksen naista ja mies-
tä. Miesten osallistuminen naistenpäivän juhlaan oli
joillekin järjestäjänaisille yllätys. Osalle naisista oli
vaikea syödä miesten kanssa samassa huoneessa. Mie-

hiä pyydettiin ystävällisesti ruokailemaan viereises-
sä huoneessa. Pyyntö otettiin vastaan ymmärtäväises-
ti. Myöhemmin yhdeksän musliminaista osallistui Ete-
lä-Vantaan yhdistyksen kerhopäivään, jossa pelat-
tiin yhdessä bingoa. Kantaväestön eläkeläiset olivat
auttamassa vierailijoita bingon pelaamisessa.

Keväällä 2008 Kinaporin palvelutalossa järjestettiin
monien toimijoiden yhteisvoimin ensimmäinen Moni-
kulttuurinen ikäihmisten päivä. Yhdessä-hanke val-
misteli juhlaan tunnin esityksen eri maiden runois-
ta, joita esitettiin omalla kielellä ja toistettiin suomen-
nettuina. Runokoosteessa oli persialaisia, egyptiläi-
nen, somalialaisia ja suomalaisia runoja. Esityksen
alussa somalialaiset naiset esittivät oman kansallis-
laulunsa ja pienen koosteen hääjuhlan tansseista. Seu-
ravana vuonna siitä syntyi isompi esitys Eläkekäiset
ry:n 50-vuotisjuhlaan Jyväskylään.

Ensimmäisen Monikulttuuristen ikäihmisten päivän
palautteiden johdosta järjestettiin pienempi tapa-
kulttuuripäivä toukokuussa 2009. Järjestäjinä olivat
Inkeri-keskus ry Seniori-poveri projekti, Yhdessä-

hanke ja Kinaporin palve-
lukeskus. Osallistujille
koottiin eri maiden perhe-
riitteihin, kuten synty-
mään, naimisiinmenoon ja
kuolemaan liittyviä tapo-
ja. Katsottiin videoesityk-
siä karjalaisista häistä
1900-luvun alusta, katkel-
maa Viron tanssijuhlasta
sekä somalialaisten pai-
mentolaisten piiritansseis-
ta. Päivän aikana sai oppia
venäjän, viron, somalian
ja suomen kielen terveh-
dyksiä ja helppoja lausei-
ta. Katsojia otettiin
mukaan Inkeriläisiin kan-
santansseihin ”Tuulistul-
la” -ryhmän johdolla.
Tapahtuma loppui eri kan-
sallisuuksien muotiesityk-
seen. Yleisölle esiteltiin
13 etnistä pukua. Pukujen
kantajilla oli eri etninen
tausta kuin mikä oli esi-
teltävällä vaatteella: esi-
merkiksi inkeriläinen piti
yllään afganistanilaisen
paimentolaisen mekkoa.
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Kesäkuussa 2009 Yhdessä-hanke oli mukana Espoon
MOVE -tapahtumassa. Siihen valmistettiin näytelmä
yhdessä Eläkeläiset ry:n Etelä-Espoon ja Viherlaak-
so-Karakallion yhdistysten sekä ikämaahanmuutta-
jien kanssa. Näytelmässä tukkijätkä Jaakko tuli Ete-
lä-Suomeen etsimään morsianta ja kohtasi monen
maalaisia neitoja. Esityksessä Etelä-Espoon yhdistys
esitti vanhoja häihin liittyviä kansanlauluja sekä tuk-
kijätkälaulun. Näihin liitettiin Kinaporin tapakulttuu-
ripäivään kerättyjä häätapoja sekä inkeriläisten kylä-
häiden lauluja. Yleisölle esiteltiin viiden maan nais-
ten pukuja sekä monenlaisia kosimistapoja. Näytel-
mään osallistui kahdeksan maahanmuuttajataustais-
ta ja 12 kantaväestön eläkeläistä.

5.5 Koulutus

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna, kesäkuus-
sa 2007 järjestettiin Ikääntyvät maahanmuuttajat -
koulutuspäivä. Koulutuksessa tuotiin esille muuton
vaikutuksia ikääntyneeseen ihmiseen ja kokemuk-
sia suomen kielen opettamisesta sekä terveysliikun-
nan järjestämisestä. Keskusteltiin toisessa maassa asu-
misesta, erilaisista väärinymmärryksistä ja toimeen
tulemisesta. Alustajina olivat lehtori Minttu Räty Lau-
rea-Ammattikorkeakoulusta, Minna Intke, joka opet-
taa suomea maahanmuuttajille sekä hankeohjaaja Eva
Rönkkö maahanmuuttajien liikunnanopettajana. Vene-
zuelalaissyntyinen eläkeläisopettaja Gustavo García
kertoi kokemuksistaan maahanmuuttajana 1970-luvun
Suomessa.

Toisena toimintavuonna, toukokuussa 2008 järjestet-
tiin opintokerho-ohjaajakoulutus yhdessä KSL:n kans-
sa. Koulutusta on kuvattu kappaleessa 4.2.1 Opinto-
kerhot, ohjaajakoulutus. Toukokuussa järjestettiin
yhdessä Eläkeläiset ry:n toisen, Tasapainoista elämää-
hankkeen kanssa liikunnan vertaisohjaajakoulutus.
Siihen osallistui viisi maahanmuuttajataustaista ja 20
kantaväestön liikunnan vertaisohjaajaa. 

Yhteisiä, Tasapainoista elämää -vertaisohjaajakoulu-
tuksia järjestettiin vielä marraskuussa 2008 Vantaan
Puistokulmassa, joulukuussa 2008 Kontulassa, tam-
mikuussa 2009 Lautsiassa ja lokakuussa Varkaudes-
sa. Tasapainosta elämää oli yksi valtakunnallisen Voi-
maa Vanhuuteen -ohjelman hankkeista. Koulutusten
kautta saatiin maahanmuuttajataustaisille ikäihmi-
sille tietoa liikunnasta ja myös kokemusta siitä, miten
kantaväestön ikäihmiset itse huolehtivat yhdistyksis-
sä ikäkavereiden liikunnasta. Koulutuksiin osallis-
tui venäjänkielisiä sekä somalialaisia naisia ja mie-
hiä.

Huhtikuussa 2009 pääkaupunkiseudun yhdistyksien
sekä maahanmuuttajataustaisten aktiivijäsenten tuek-
si järjestettiin koulutus Miten kohdata vaikeita tilan-
teita. Koulutusta on tarkemmin kuvattu kappaleessa
4.3.2 Juurruttaminen, paikallisyhdistysten aktiivijä-
senten tapaamiset. Hankkeen lopussa neljä maahan-
muuttajatausta sekä kantaväestön ikäihmistä osal-
listui Ikäinstituutin järjestämään Ulkoiluystäväksi
ikääntyneelle -kouluttajakoulutukseen.

Seminaarit

Hankesuunnitelmaan oli ideoitu kolme seminaaria:
ikääntyneiden maahanmuuttajien oppiminen, moni-
kulttuuristuvan Suomen isovanhemmuus ja ikäänty-
neiden maahanmuuttajien yhteiskunnallinen osalli-
suus ja hyvinvointi. Viimeksi mainittua teemaa käsi-
teltiin Eläkeläisten ry:n hallinnon seminaarissa tou-
kokuussa 2010. Projektikoordinaattori Eva Rönkkö
piti seminaarissa luennon Yhdessä-hankkeesta järjes-
tön valtuuston ja hallituksen jäsenille.

Ikääntyneiden maahanmuuttajien oppimisesta järjes-
tettiin koulutustilaisuus (koulutuskappaleen alku). Ikä-
ihmisen oppiminen oli yksi opintokerhojen tavoite.
Oppimista tarkasteltiin myös lokakuussa 2008 järjes-
tetyssä seminaarissa ”Aikuisiässä oppiminen ja moni-
kulttuurisuus”. Seminaarin alustaja oli Helsingin Suo-
menkielisten Työväenopiston rehtori Taina Törmä.
Seminaariin kutsuttiin maahanmuuttajataustaisia ja
kantaväestön ikäihmisiä, ikääntyneiden maahanmuut-
tajien kanssa työskenteleviä ohjaajia sekä verkosto-
jen kautta aiheista kiinnostuneita. Osallistujia oli 60
henkilöä. 

Kuulijoille avattiin elinikäisen oppimisen taustoja
ja kannustettiin omaehtoiseen oppimiseen. Hanke-
koordinaattori Eva Rönkkö jakoi kokemuksia ensim-
mäisestä opintokerho-ohjaajakoulutuksesta ja maa-
hanmuuttajataustaiset kerho-ohjaajat valaisivat, miten
heidän ryhmäläisensä ovat ottaneet opintokerhot vas-
taan. Alustusten jälkeen syntyi osanottajien kesken
keskustelua omista oppimiskokemuksista.

Seminaarin toisella puoliskolla käsiteltiin yhteisöteat-
teri Teatteri IlmiÖ:n keinoin monikulttuurisuutta, osal-
lisuutta ja omaa paikkaa yhteisössä sekä yhteiskun-
nassa. Yhteisöteatterin vetäjät laittoivat yleisön teh-
täviin, joissa käsiteltiin edellä mainittuja teemoja.
Yhdessä purettiin seminaarin osallistujien ajatuksia
auki. Lopuksi koottiin yhteinen runo osallistujien aja-
tuksista.

32

Eläkeläiset ry



Seminaarin palautteissa sanottiin:

– tilaisuudessa oli lämminhenkinen ilmapii-
ri ja osallistujat poikkeuksellisen aktiivisia.
– tarinateatteri aktivoi hyvin osallistujat, teki
opitut asiat konkreettisiksi ja antoi tunteen 
kuulluksi tulemisesta.
– seminaari antoi voimaa ajatukselle, että van-
hanakin oppii.
– ikäihmiset oli hyvin tavoitettu.
– maahanmuuttajien puheenvuoroja olisi voi-
nut olla enemmän.
– maahanmuuttajien innostus ja positiivi-
nen asenne oli yllätys.
– maahanmuuttajien omat kokemukset olivat
mielenkiintoisia.
– ensimmäistä kertaa osallistuin seminaariin,
jossa valmiitten vastauksien sijaista jouduin 
itse miettimään tosiasioita.
– toiminnallinen osuus oli hauska, en huo-
mannut eroja maahanmuuttajien ja kantavä-
estön välillä.
– vakaviakin asioita voi käsitellä iloisesti.
– ajattelen monikulttuurisuutta nyt vähän 
eri näkökulmasta.
– seminaari jätti miettimään, että pitää teh-
dä paljon töitä sen eteen, että päästään yksi-
lönä, yhteisönä ja yhteiskuntana eteenpäin. 

Monikulttuuristuvan Suomen isovanhemmuutta ei
hankkeessa avattu. Ohjausryhmässä keskusteltiin ikä-
ihmisten tarpeesta olla oman ikäisten kesken. Monel-
la vanhemmalla ihmisellä on lapsenlapsia, joiden hoi-
dossa mummot auttavat. Myöhemmin samanlaisia
ajatuksia tuli hankeohjaaja Ibtisam Haibehin koke-
muksista maahanmuuttajataustaisten ikäihmisten toi-
veista. Haluttiin olla saman ikäisten ihmisten kans-
sa. Hankkeen sisällöllisen ja alueellisen laajuuden-
kaan takia isovanhemmuuden teeman mukaan tuomi-
seen eivät työntekijöiden resurssit riittäneet. Näistä
seikoista johtuen ei järjestetty seminaaria monikult-
tuurisesta isovanhemmuudesta.

5.6 Edunvalvonta

Edunvalvonta yhdessä ikämaahanmuuttajien 
kanssa

Hankkeen yhtenä osa-alueena oli ikääntyneiden maa-
hanmuuttajien edunvalvonta. Edunvalvonta on laaja
ja monitahoinen prosessi. Eläkeläiset ry:n paikallis-
yhdistyksissä edunvalvonta on yksi tärkeä osa yhdis-
tysten työtä. Toteuttamalla hankkeessa edunvalvon-

taa samalla tavalla kuin kantaväestön eläkeläiset teke-
vät sitä, saatiin maahanmuuttajataustaisille ikäihmi-
sille esimerkkejä, miten edunvalvontaa voi hoitaa itse.
Se tapa myötäili hankeen keskeistä toimintamallia,
osallistaa ikääntyneet maahanmuuttajat itse toimin-
taan.

Hankkeen alussa syyskuussa 2007 Helsingin Eläke-
järjestöt ry järjesti mielenosoituksen tekemällä käve-
lytempauksen Eduskuntatalon eteen kansanedustajien
tapaamiseksi. Mielenosoitukseen osallistui kuusi inke-
riläistä ikäihmistä ja 50 kantaväestön eläkeläistä. Inke-
riläiset yhdessä hankeohjaajan kanssa kävivät puhu-
massa kansanedustajille.

Keväällä 2008 kahdeksan somalialaisen naisen ja
yhden miehen kanssa osallistuttiin Hakunilan asukas-
yhdistyksen järjestämään asukasiltaan, missä tavat-
tiin Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Matti Lyytikäinen ja terveyspalvelujen johtaja Timo
Aronkytö. Somalinaisten kysymykset kerättiin etu-
käteen Hakunilan viikkoryhmässä ja lähetettiin suo-
mennettuina illan juontajalle. Asukastapaamisessa
hankeohjaaja Eva Rönkkö kysyi ikääntyneiden maa-
hanmuuttajien kysymyksiä ja hankeohjaaja Ibtisam
Haibeh auttoi kääntämään vastauksia. Asukasilta yllät-
ti afrikkalaiset naiset. He olivat pahoillaan huomates-
saan, että suomalaisia ikäihmisiä kohdellaan huonos-
ti. He luulivat, että on pelkästään maahanmuuttajien
ongelma, ettei lääkärille saa aikoja eikä tiedä mihin
pitää soittaa ja mistä saa apua. Suomalaisten saman-
laiset kysymykset yllättivät heidät.

Kunnallisvaalien aikana venäjänkieliset ikäihmiset
osallistuivat Kontulan Eläkeläisten järjestämään vaa-
liehdokkaiden tapaamiseen. Naisia rohkaistiin kysy-
mään omia kysymyksiään. Yksi venäjänkielinen nai-
nen nosti esille maahanmuuttajataustaisten tulotason.
Hankeohjaaja kysyi ehdokkailta maahanmuuttajataus-
taisten ikäihmisten huomioimisesta liikuntapalveluis-
sa. Maahanmuuttajat saivat tilaisuudessa kannustus-
ta esiintymisellään. Toisaalta tilanne sai pari kanta-
väestön eläkeläistä hyökkäämään sanallisesti han-
keohjaajaa vastaan. Se oli harvoja kertoja kolmen han-
kevuoden aikana, milloin hanketyöntekijä kohtaasi
avointa hyökkäystä.

Espoon hankeohjaaja Viktoria Hellsten ja Vantaan
hankeohjaaja Ibtisam Haibeh vierailivat huhtikuus-
sa 2009 maahanmuuttajataustaisten ja Viherlaakso-
Karakallion Eläkeläisten kanssa Eduskunnassa. Vie-
railun aikana keskusteltiin Suomen historiasta, elä-
mästä ja vaikuttamisesta: miten äänestetään, miten
kysymykset syntyvät ja miten eri teemoja otetaan käsi-
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teltäviksi. Naisiin liittyviä kysymyksiä esitettiin. Kysyt-
tiin, miten eri yksiköt toimivat, kuka tekee ja val-
mistele lakeja. Keskusteltavaksi tuli demokratia Suo-
messa ja vertailu omaan maahan Afrikassa. Yhteis-
kunnassa toimiminen kiinnosti. 

Maaliskuussa 2009 vierailtiin näyttelyssä ”Varokaa
mustalaisia” – romanien väärinymmärryksen histo-
ria. Ryhmässä oli 12 maahanmuuttajataustaista nais-
ta. Päällekkäisyyksien vuoksi Kontulan paikallisyh-
distyksen jäsenet eivät osallistuneet vierailuun.
Tieto romanien historiasta oli ryhmälle hämmentävä.
Yhdessä kommentissa sanottiin: mustalaiset ovat rai-
vanneet meille muille maahanmuuttajille tietä Suo-
messa. Paikalla oli museon romanityöntekijä kan-
sallisvaatteissaan. Hän vastasi lukuisiin kysymyksiin
ja avasi ryhmälle romanitapojen taustoja. Keskus-
teltiin siitä, miten viimeisten vuosikymmenien aika-
na romanit ovat yhä enemmän päässeet yhteiskunnan
jäseniksi. Hankeohjaaja Ibtisam Haibeh kommentoi
jälkikäteen, miten suuren vaikutuksen mustalaisten
historian kuuleminen naisiin teki.

Hankehenkilökunnan tekemä edunvalvontatyö

Hanketyöntekijät ovat tuoneet ikääntyvien maahan-
muuttajien kipukohtia esille verkostoissa. On osallis-
tuttu Pakolaisapu ry:n vertaistoiminnan (VETO) ver-
koston työskentelyyn, Vanhustyön  Keskusliiton venä-
jänkielisten ikäihmisten verkoston sekä Helsingin
monikulttuuristen ikäihmisten (MOVA) verkoston
työskentelyyn.

Hankkeessa kerättyjä kokemuksia maahanmuuttaja-
taustaisten ikäihmisten elämästä on tuotu esille myös 

6. Viestintä

Hankkeen viestinnässä oli tärkeää tavoittaa maa-
hanmuuttajataustaiset ikäihmiset, tiedottaa hankkees-
ta muille toimijoille, kertoa hankkeen toiminnasta jär-
jestön sisällä sekä monikulttuurisen työn verkos-
toissa. Viestinnän tehtävänä oli myös jakaa yhteistoi-
minnasta saatuja kokemuksia kaikille edellä maini-
tuille tahoille.

Hankkeen käynnistämisvaiheessa, toukokuussa 2007,
lähetettiin viestimille ja erilaisiin verkostoihin tie-
dote Eläkeläiset ry:n aloittamasta monikulttuurises-

ta työstä ikäihmisten tueksi. Hankeinfon levittämi-
seksi työntekijät kiersivät paikkoja, missä maahan-
muuttajataustaiset ikäihmiset kokoontuvat ja tapaa-
vat toisiansa. Kappaleessa 3.2 Ikääntyneiden maahan-
muuttajien tavoittaminen kerrotaan näistä paikoista.
”Puskaradion” välittämät onnistuneen toiminnan posi-
tiiviset kokemukset sekä maahanmuuttajien omat
yhdistykset tavoittavat parhaiten uusia ikääntyneitä
ihmisiä. Sellaista perustiedotustyötä tehtiin hankkeen
loppuun saakka.
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Eläkeläiset ry:n järjestössä. Aluejärjestöjen tapaami-
sissa nostettiin laajemmin esille ikääntyvien maahan-
muuttajien syrjäytymiseen vaikuttavia syitä. Tavoite
oli kirjata osaksi järjestön strategiaa edunvalvontatyö
paikallisissa luottamuselimissä näiden syiden pois-
tamiseksi.

Vantaan kaupungin uuden ikäihmiseten palvelustra-
tegian (VIKSU) työstämisvaiheessa kutsuttiin kool-
le ikämaahanmuuttajien kanssa alueilla työskentele-
viä henkilöitä. Yhteisessä palaverissa käytiin läpi Van-
taan strategian sopivuutta maahanmuuttajataustai-
selle ikääntyneelle ihmiselle. Laajuutta tarkastelulle
antoivat Yhdessä-hankkeen erilaiset kokemukset kol-
men kaupungin toimintatavoista ja ratkaisuista.

Hankekoordinaattori osallistui Espoon kaupungin
monikulttuurisuusstrategian kehittämispäivään ikäih-
misten työryhmässä. Myös Helsingin kaupungin jär-
jestämissä järjestöfoorumeissa on saatu jakaa hank-
keessa kerättyä tietoa monikulttuurisista ikäihmisis-
tä ja heidän tarpeistaan.

Ihmisoikeusliiton Syrjintä Suomessa 2008 -julkaisus-
sa on hankekoordinaattori Eva Rönkön kirjoittama
kooste monikulttuuristen ikäihmisten liikuntaprob-
lematiikasta. Opetusministeriössä valmisteltiin asia-
kirjaa Kehittämisohjelma maahanmuuttajien kotout-
tamiseksi liikunnan avulla, johon koordinaattori antoi
hankekokemuksiin perustuvan lausunnon.



Ensimmäisenä vuonna kierrettiin Eläkeläiset ry:n pää-
kaupunkiseudun yhdistyksiä ja kantaväestön eläke-
läisiä rohkaistiin osallistumaan hanketoimintoihin.
Hanketta esittelemällä ja kysymyksiin vastaamalla
varmistettiin, että mahdollisemman oikea info hank-
keesta leviäisi eteenpäin. Henkilökohtaisten vierailu-
jen lisäksi järjestön jäseniä tiedotettiin hankkeesta laa-
jemmin järjestön julkaiseman valtakunnallisen Elä-
keläinen-lehden kautta. Kolmen vuoden aikana jul-
kaistiin omassa lehdessä 16 artikkelia hankkeen toi-
minnoista, kokemuksista, ikääntyneiden maahanmuut-
tajien elämästä ja myös muualla tehdystä vastaa-
vanlaisesta työstä. Eläkeläinen-lehti levitti tiedon jär-
jestön työstä monikulttuuristen ikäihmisten hyväksi
eteenpäin toiminta-alueiden Espoon, Helsingin ja Van-
taan ulkopuolelle sekä sidosryhmille.

Hankkeelle laadittiin omat www-sivut Eläkekäiset
ry:n www-sivujen yhteyteen. Niiden välityksellä sai
tietää hankkeen tavoitteet ja toiminnan pääsuunnat,
viikkokerhojen kokoontumisajat ja paikat sekä lukea
omassa lehdessä julkaistut jutut hankkeesta.

Yhdessä -hankkeesta painatettiin esite. Esitteessä otet-
tiin huomioon selkosuomen kriteerit, jotta maahan-
muuttajataustaisten henkilöiden olisi helpompi ymmär-
tää kirjoitettua tekstiä. Esitteessä käytetyt kuvat oli-
vat jo toteutetuista toiminnoista. Toisena vuonna otet-
tiin esitteestä korjattu uusintapainos. Yhdessä-han-
ke oli lokakuussa 2007 esillä KSL:n Eläkeläisra-
diossa, jonka toimituksesta vastaa Eläkeläiset ry:n
Helsingin aluejärjestö. 

Näkyvyys järjestön ulkopuolella

Yhdessä-hankkeesta kerrottiin Lahden radiossa tou-
kokuussa 2008, jolloin hankkeen leiri järjestettiin Lah-
dessa. Hankkeesta ja sen tuottamasta opintokerho-
aineistosta Koti Suomessa tehtiin juttu Ylen Selko-
uutisten nettisivuille 2010. Maaliskuussa 2009 järjes-
tettiin lehdistötilaisuus Helsingin Postitalossa. Leh-
distötiedotteen otsikko oli Mummot eivät mustaa mies-
tä pelkää. Tilaisuuteen saapui Kansan Uutisten toi-
mittaja ja kuvaaja, STT:n sekä Kepan paikallinen toi-
mittaja. Kansan Uutiset julkaisi artikkelin hankkees-
ta. STT:n kautta tieto Yhdessä -hankkeen toimin-
nasta levisi Savon Sanomiin, Turun sanomiin ja Uuden-
maan Sanomiin. 

Hankkeesta uutisoitiin paikallislehdissä. Vantaan Sano-
missa oli juttu Hakunilan ulkoilupäivästä ja Uusimaa-
lehdessä sekä Borgå-bladetissa oli artikkeli hankkeen
vierailusta Porvoon Eläkeläiset ry:n vieraana. Hank-
keen osallistumisesta Eläkeläiset ry:n Jyväskylässä

vuonna 2009 järjestetyille 50-vuotispäiville uutisoi-
tiin Kansan Uutisissa sekä Keskisuomalainen-lehdes-
sä. 

Hankkeessa järjestetystä ensimmäisestä leiristä ker-
rottiin venäjänkielisessä Spektr-lehdessä vuonna 2007.
Vanhustyön Keskusliiton Vanhustyö-lehden (2008:2)
artikkelissa haastateltiin Kontulan voimisteluryhmän
osallistujia sekä hanketyöntekijää. Hankkeesta ker-
rottiin myös yhteistyökumppani KSL:n Kantti-julkai-
sussa sekä KSL:n verkkosivuilla. Kansan Uutisissa
kerrottiin hankekoordinaattori Eva Rönkön luennos-
ta järjestön hallinnon seminaarissa 2010.

Pääkaupunkiseudulla toimivat monikulttuuriset ver-
kostot tarjosivat hyvän työvälineen hankeinfon ja
kokemusten levittämiseksi. Hankkeesta tiedotettiin
muun muassa Vanhustyön Keskusliiton Ikämamuver-
koston sekä Selma-verkoston kautta. Verkostot ovat
kuvattuna kappaleessa 5.6 Edunvalvonta. Hankekoor-
dinaattori Eva Rönkkö esitteli monikulttuurisen yhteis-
toiminnan kokemuksia ja vaikutuksia monissa yhteis-
työkumppaneiden ja taustayhteisöjen järjestämissä
seminaareissa:

– Miten meillä menee? (Hakunilan Kansainvälinen
yhdistys)
– Ikääntyvien maahanmuuttajien palvelutarpeet pää-
kaupunginseudulla (Tietopalvelukeskus Selma)
– Mikä ikääntyvän maahanmuuttajan tiellä pitää (Van-
hustyön keskusliitto) 
– Vertaistoiminnan seminaari (Suomen Pakolaisapu)
– ENIEC-eurooppalaisen maahanmuuttotyön verkos-
ton seminaari

Hanke oli esillä Tampereen Ikäihmisten messuilla
2008 ja Helsingin vanhustyön messuilla 2009 sekä
Helsingin Värikäs Itä -tapahtumassa 2008. Monikult-
tuurisen toiminnan juurruttamiseksi osaksi Eläke-
läiset ry:n ja sen paikallisyhdistysten toimintaa käy-
tettiin viestintää yhtenä välineenä. Kertomalla hyvis-
tä leirikokemuksista ja näyttämällä miten yhteistoi-
minta voi piristää yhdistystoimintaa, toivottiin muis-
sa paikallisyhdistyksissä heräävän kiinnostusta toi-
mia ikääntyneiden maahanmuuttajien kanssa yhdes-
sä.
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7.1 Vaikutukset

Hankkeen päämääränä oli tukea ikääntyneiden maa-
hanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta. Nämä
kummatkin ovat loputtomia prosesseja yhteiskunnas-
sa. Ison eläkeläisjärjestön asennemuutos vähemmis-
töikäihmisten ryhmää kohtaan edesauttaa pidemmäl-
lä aikavälillä maahanmuuttajataustaisten ikäihmisten
osallistumista yhteiskuntaan ja sitä kautta kotoutu-
maan. Käytännössä hankkeen aikana solmitut ystä-
vyssuhteet ja liittyminen järjestön paikallisyhdistys-
ten jäseniksi tuovat osalle maahanmuuttajataustaisis-
ta ihmisistä iloa arkipäivään. Hanke mahdollisti maa-
hanmuuttajien ja kantaväestön yhteistoiminnan. Han-
kekumppani Inkeri-keskus ry:n Senioripoveri-projek-
tin koordinaattori Eila Klykova: 
Yhteisten tapahtumien järjestäminen ja toistensa luo-
na vieraileminen ovat lisänneet vuorovaikutusta inke-
riläistaustaisten ja kantaväestön eläkeläisten välillä.
Ilman hanketta eivät olisi meidän keskuksen ihmi-
set niin paljon suomalaisten kanssa tekemisissä, vaik-
ka Inkeri-keskuksella on itselläkin sekaryhmiä. Suo-
rat kontaktit Kontulan Eläkeläisten kanssa ovat jo syn-
tyneet.

Eläkeläinen-lehdessä julkaistut jutut ovat tuoneet inke-
riläisten "ASIAN" esille. Itsellämme ei olisi niin
laajaa kanavaa ja kontakteja, jotta voisi tiedottaa inke-
riläisyydestä ja elämästä Suomessa. Uskon, että tie-
toisuutta inkeriläisyydestä olemme näin saaneet lisää.

Venäjänkielisiä ikäihmisiäkin olemme saaneet lisää.
Liikuntamahdollisuuksia on meidän ikäihmisille vähän
ja Kontulan liikuntaryhmä on hyvin suosittu. Meidän
ihmisten kunnon nousu on tärkeä. Näin on meille-
kin tullut uusia ihmisiä. Muutenkin Yhdessä-hank-
keen toiminta on monipuolista ja tieto siitä on ihmis-
ten kesken alkanut levitä.

Myönteisen suhtautumisen kehittyminen

Tärkein tulos hankkeessa oli osallistujien positiivi-
nen asennemuutos maahanmuuttoon ja maahanmuut-
tajiin, samalla kun asenteet yhteiskunnassa koveni-
vat maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kohtaan. Elä-

keläiset ry:n sisäisen arvioinnin ja selvityksen mukaan
hankkeen kaltaista toimintaa halusi jatkaa kolme nel-
jäsosaa kyselyyn vastanneista paikallisyhdistysten
jäsenistä. Sisäisen arvioinnin suorittanut VTM ja hall.
maisteri Pirjo Rosengren kuvasi toteutunutta myön-
teisen suhtautumisen kehää seuraavasti:   

1. asian esille nostaminen, siitä puhuminen 
avoimessa ja erilaiset mielipiteet sallivassa 
ilmapiirissä, tiedon lisääminen
2. yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen joko
omasta kiinnostuksesta tai porukan mukana
3. yhteisessä toiminnassa mahdollisuus koh-
data maahanmuuttaja yksilönä
4. molemminpuolinen tutustuminen ja ystä-
vyyssuhteen solmiminen
5. ennakkoluulojen vähentyminen ja myön-
teisten asenteiden lisääntyminen
6. omakohtainen kiinnostus ja valmius mo-
nikulttuuriseen toimintaan. 

Sisäisen selvityksen mukaan pääkaupunginseudun
yhdistyksissä luotiin edellytykset monikulttuuriselle
toiminnalle. Asenne toisia kohtaan muuttui ymmär-
täväisemmäksi. Järjestössä ja paikallisyhdistyksissä
nostettiin keskusteluun yhteistoiminta ikämaahan-
muuttajien kanssa. Näin saatiin liikkeelle prosessi,
joka etenee hankkeen jälkeenkin. Hanke toi vuoro-
vaikutusta ja myös kiperiä kysymyksiä toimijoille.
Yksi hankkeen tuloksista oli keskustelujen avaami-
nen.

Vaikutus ikämaahanmuuttajiin

Yhdessä-hanke vaikutti kantaväestön lisäksi maahan-
muuttajataustaisiin ikäihmisiin. Tärkeä tulos on pai-
kallisyhdistykseen liittyminen Espoossa ja oman yhdis-
tyksen perustaminen Turussa. Maahanmuuttajien asen-
ne ja ajattelutapaa muuttui. Osa maahanmuuttajista
ymmärsi, että itsekin pitää panostaa, jotta oma elä-
mä olisi monipuolisempi. Monikulttuurinen ryhmä-
toiminta auttoi peilaamaan omia ajatuksia muiden
osallistujien ajatuksiin sekä ympäröivään yhteiskun-
taan. Se laajensi niin maahanmuuttajataustaisten kuin
myös kantaväestön ikäihmisten näkökantoja.
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Afrikkalaisten miesten kommentti Suomenlinnan his-
toriaan tutustumisen jälkeen: emme osanneet kuvitel-
lakaan, että vielä 200 vuotta sitten Helsinki on ollut
vain puuhökkelikylä. Kun katsoo nyt Helsinkiä, voi
vain ihmetellä, miten nopea kehitys on ollut. Mei-
dän kotimaassa (Sudan) on vanha, pitkäaikainen kult-
tuuri, mutta nyky-yhteiskunta ei ole pysynyt kehityk-
sessä mukana.

Opintokerhojen levittämisessä päästiin hankkeen aika-
na alkuun. Täysin vieraan toimintamuodon tutuksi
tekeminen maahanmuuttajille vaatii aikaa ja siihen
tarvitaan uusia hankkeita. Opintokerhot koettiin todel-
lisena mahdollisuutena järjestää sekä oman yhtei-
sön sisällä kuin myös muiden toimijoiden kanssa sel-
laista ryhmätoimintaa, jossa ihmiset tulevat rohkeam-

miksi ja aktiivisemmiksi. Hankkeen kautta maahan-
muuttajataustaisille ikäihmisille annettiin mahdolli-
suus itse olla aktiivisia tapahtumien ja kerhojen sisäl-
lön tuottaja yhdessä kantaväestön eläkeläisen kans-
sa.                                    

7.2 Tulokset

7.2.1 Määrälliset tulokset ja kerätty tieto

Kolmivuotisen Yhdessä-hankkeen tuloksena järjes-
tettiin 58 kertaluonteista kohtaamista retkien, museo-
vierailujen ynnä muiden merkeissä. Osallistujia koh-
taamisissa oli yhteensä 1644. Pääasiallisesti osallis-
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tujista kaksi kolmasosaa oli maahanmuuttajataustai-
sia ja yksi kolmasosa paikallisyhdistysten jäseniä.
Kahdeksan kohtaamista toteutui järjestön alueelli-
silla ulkoilupäivillä tai aluejuhlissa ja näissä oli kan-
taväestön eläkeläisiä tilaisuudesta riippuen 40 – 250
henkeä. Maahanmuuttajia ulkoilupäivillä oli bussil-
linen eli noin 30 henkeä.

Yhteensä järjestettiin neljä viikoittaista ja viisi kol-
mesta kuuteen kertaan kokoontunutta kerhoa. Viikoit-
taiset kerhot kokoontuivat yhden kauden aikana (syys-
kuusta joulukuuhun) keskimäärin 15 kertaa. Osal-
listujia oli kaikissa kerhoissa yhteensä 123. Viikko-
kerhoista Hakunilassa ja Myyrmäessä ei ollut sään-
nöllisesti kantaväestön eläkeläisiä, mutta kummassa-
kin järjestettiin kohtaamisia samalla alueella toimi-
van Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistyksen jäsenien
kanssa. Kerhoissa tavattiin kolmen vuoden aikana
osallistujia yhteensä 2150 kertaa. 

Leirejä hankkeessa järjestettiin kahdeksan ja niihin
osallistui 158 leiriläistä ja kolmesta viiteen ohjaa-
jaa. Tapahtumia järjestettiin yhdeksän ja näihin osal-
listui 530 maahanmuuttajaa ja kantaväestön eläkeläis-
tä.

Hankkeen järjestämiä koulutuksia oli seitsemän ja
seminaareja kolme, joista yksi järjestettiin yhdessä
Inkeri-keskus ry:n kanssa. Koulutuksiin osallistui
87 henkilöä ja seminaareihin 110 henkilöä. Hankkeen
ikämaahanmuuttajat olivat mukana myös kolmessa
järjestön järjestämässä liikunnan vertaisohjaajakou-
lutuksessa sekä kolmessa koulutuksessa, missä val-

mistauduttiin Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhliin. Juur-
ruttamistilaisuuksia oli järjestössä 18, neljä niistä Hel-
singissä, Vantaalla ja Espoossa ja 14 tilaisuutta ympä-
ri Suomea. Näissä tilaisuuksissa tavoitettiin noin 350
paikallisyhdistyksen jäsentä.

Kolmen vuoden aikana tavoitettiin yli 55-vuotiaisia
maahanmuuttajia lähes 200 henkeä. Hankkeen toi-
minnoissa oli mukana noin 120 kantaväestön eläke-
läistä. Tapaamisten, vierailujen ja tapahtumien kaut-
ta hanke kosketti noin neljää tuhatta Eläkeläiset ry:n
yhdistysten jäsentä. Eläkeläinen-lehden välityksellä
tietoa ikääntyneistä maahanmuuttajista levitettiin noin
40 000 lukijalle. Lehtijuttuja hankkeesta tai ikään-

tyneistä maahanmuuttajasta ja heidän elämästään jul-
kaistiin Eläkeläinen-lehdessä 16 kappaletta.  Muis-
sa lehdissä oli hankkeesta 10 artikkelia. 

Kerätty tieto

Yhdessä-hankkeen tuloksena saatiin tietoa, jota puo-
lin ja toisin yhteistoimintaan osallistujilta kerättiin:
mitä toisista ajateltiin ennen tapaamisia ja miten kuvat-
tiin muutosta itsessä; mitä osallistujat kertoivat omis-
ta tavoistaan, mitä niissä oli samanlaista ja mitä eri-
laista. Ikämaahanmuuttajilta saatiin tietoa heidän elä-
mästään uudessa ja vanhassa kotimaassa. Tiedon valos-
sa tärkeä tulos oli yhteenkuuluvuuden tunteen aikaan-
saaminen. Kokemus, että olemme ikäihmisiä, yhdis-
ti enemmän kuin koettu taustasta johtuva erilaisuus.
Tätä tietoa on tallennettu lehtiartikkeleihin ja muis-
tioihin.

7.2.2 Kehitetyt mallit

Hankkeen tuloksena kehitettiin mallit leiritoimin-
nan ja paikallisen yhteistoiminnan järjestämiseksi.
Kuvaukset näistä malleista ovat kappaleissa 5.3 Lei-
rit ja kappaleessa 4.1.1 Yhteenveto alkuvaiheen toi-
mintatavoista. Hankkeessa kehitetyt mallit ovat kopioi-
tavissa monikulttuuristen leirien tai muun paikallisen
yhteistoiminnan järjestämiseen.

Malli paikallisen yhteistoiminnan järjestämisek-
si

Paikallisen toimintamallinmallin keskeisenä ideana
on yhdessä suunniteltu toiminta, kuten retket, juh-
lat, tapahtumat ja vierailut. Leiritoiminta tarjoaa puit-
teet osallistujien tutustumiseen ja keskinäisen luot-
tamuksen rakentamiseen. Siitä syntyneiden ystävyys-
suhteiden pohjalta voidaan käynnistää syvempi yhteis-
työ maahanmuuttajien ja kantaväestön yhdistysten
välillä. Toiminta käynnistyy löytämällä sopivaa vir-
kistystoimintaa, johon maahanmuuttajataustainen ikä-
ihminen pystyy osallistumaan. Yhteistoiminta voi
toteutua sekä yksilö- että yhdistystasolla.

Toimintamallin idea on, että kohtaamisessa osapuo-
let ovat tasavertaisina ikäihmisinä ja että siinä koh-
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Kohtaaminen  Leiri 
Yhteistoiminnallinen 

kerho 

Omatoimiset  

vastavuoroiset vierailut  



dataan ihminen eikä etnisen kulttuurin edustajaa. Etu-
käteen ei tarvitse miettiä, miten käyttäytyä. Oppimal-
la tuntemaan toinen ihminen, voi häneltä itseltään
kysyä, mikä on hänelle tärkeätä ja kertoa, mikä on
itselle tärkeää.

Ikä yhdistää enemmän kuin kulttuuritausta erottaa
Ikääntyneen ihmisen tarpeet ovat samanlaisia, riip-
pumatta hänen taustastaan. Eläminen itselle vieraan
kielen ja kulttuurin sisällä tuo siihen oman lisänsä.
Omista tavoista kiinni pitäminen on yhtä tärkeää niin
karjalaiselle, turkulaiselle, inkeriläiselle kuin myös
sudanilaiselle. 

Yhteisessä toiminnassa tulevat esille myös vaikeudet,
joita ikämaahanmuuttajat kohtaavat arkielämässään
omalla paikkakunnallaan. Suomalainen ikäihminen
voi silloin toimia vertaistukena ja viedä myös tietoa
maahanmuuttajataustaisen ikäihmisen asiasta eteen-
päin. Monikulttuurisuustyöhön kuuluu kantaväes-
tön ja maahanmuuttajataustaisten ikäihmisten yhteis-
toiminnan lisäksi olosuhteiden muuttaminen, jotta
ikääntynyt maahanmuuttaja voi elää aktiivista elämää
käyttämällä ikääntyneelle väestölle tarjottavia palve-
luja. 

Yhdessä-hankkeessa tuotettu malli lähestyy ikään-
tynyttä maahanmuuttajaa osana Suomen ikääntyvä
väestönosaa, yhtenä vähemmistönä, jota ryhmän sisäl-
lä yhdistää pelkästään maahanmuuttajan tausta. Täs-
tä perspektiivistä on selvää, että kun puhutaan ikä-
ihmisille suunnatuista palveluista, niin yhtenä väes-
töryhmänä täytyy ajatella myös ihmisiä, joiden van-
huuteen vaikuttaa eläminen uudessa kulttuurissa.

Eläkeläiset ry:n yhdistysten jäsenet ovat kuvanneet
syitä, miksi oma yhdistys perustettiin ja miksi sään-
nöllinen kokoontuminen on tärkeä. Ne ovat tiiviste-
tysti ystävien tapaaminen ja yhdessä oleminen, vir-
kistystoiminta, retket ja vierailut sekä omien tarpei-
den ja etujen puolustaminen. Samat asiat nousivat
esille myös keskusteluissa toisesta maasta tulleen ikä-
ihmisen kanssa. Keskusteluissa vähemmälle jäivät
omien tarpeiden ja etujen puolustaminen. Syitä sii-
hen ovat tietämättömyys oikeuksista, osaamattomuus
toimia ja myös tyytyväisyys, että saa elää rauhallises-
sa yhteiskunnassa. Ei haluta olla vaivaksi. Se tekee
ikääntyneet maahanmuuttajat näkymättömäksi ja hei-
dän tarpeitaan ei huomata.

Eläkeläiset ry:n jäsenille edunvalvontatyö on tuttua.
Uutta ulottuvuutta siihen voi saada tarkastelemalla
ikäihmisen elämää omassa kunnassa vähemmistöryh-
män silmin. Ikämaahanmuuttaja kohtaa nopeasti pal-

velutarjonnan ongelmat. Korjaamalla epäkohtia muu-
toksesta hyötyvät muutkin ikäihmiset. Tällainen ajat-
telu auttaa näkemään maahanmuuttajataustaiset ikä-
ihmiset osana muita ikäihmisiä eikä irrallisena ryh-
mänä, jonka voi asettaa vastakkain kantaväestön ikä-
ihmisten kanssa. Samalla tulevat paremmin näkyvik-
si myös omat etniset vähemmistöt ja niiden tarpeet.

Kontaktit alueen maahanmuuttajiin, vinkkejä
yhteistoiminnan aloittajille

Paikallisen yhteistoiminnan järjestäminen alkaa kon-
taktien kartoittamisesta. Tietoa ikääntyvistä maahan-
muuttajista voi olla yhdistyksen omilla rivijäsenillä,
joku saattaa tietää, että naapurissa asuu muunkielinen
vanhempi ihminen. Hänet voi pyytää esimerkiksi
mukaan yhdistyksen luontoretkelle. Kun yhteinen bus-
si on tilattu, ei lisähenkilön mukana oleminen tuo lisä-
kustannuksia.

Omalla alueella saattaa olla monikulttuurinen yhdis-
tys tai jonkun etnisen ryhmän yhdistys. Niistä saa tie-
toja kunnan maahanmuuttokoordinaattorilta. Koor-
dinaattorit itsekin ovat tietoisia, ketkä kunnassa toi-
mivat. Isommissa kunnissa löytyy usein verkostoja,
joissa sosiaali- ja vanhustyön sekä yhdistysten työn-
tekijät tapaavat. Verkostoissa on saatavissa tietoja kon-
takteista. 

Helsingissä toimivat ikääntyneiden venäjänkielisten
verkosto, vertaistoiminnan verkosto (VETO) ja moni-
kulttuuriset vanhukset verkosto (MOVA). Vantaalla
ja Espoossa ovat alueelliset maahanmuuttajakoor-
dinaattorit sekä alueelliset kunnalliset toimintapisteet.
Kotkassa toimii monitoimitalo Mylly, Hämeenlinnas-
sa Setlementti-yhdistys ja niin edelleen. Ikääntynyt
maahanmuuttaja saattaa asua vaikkapa naapurissa.
Hänet voi kutsua oman yhdistyksen kevät- tai jou-
lujuhlaan mukaan.

7.3 Tuotokset

Opintokerho-opas Koti Suomessa

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ohjaajan opas opin-
tokerho-ohjaajien tueksi. Yhdessä KSL:n opintoker-
hosihteeri Tiina Huhtalan kanssa suunniteltiin ja tuo-
tettiin aineisto Koti Suomessa. Aineiston kirjoitti Tii-
na Huhtala. Aineisto suunniteltiin sellaiseksi, että se
sopii kenelle tahansa eikä ainoastaan maahanmuutta-
jille. Oppaan tehtävät auttavat tutkimaan itseä ryh-
mässä, ymmärtämään, mikä itselle on tärkeää ja löy-
tämään oma paikkansa yhteisössä. Opas tekee myös
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opintokerhotoimintaa tutuksi. Aineiston teksti on muo-
kattu selkokielelle, jotta maahanmuuttajataustaisilla
ihmisillä on sitä helpompi ymmärtää.

Paikallisesti suunniteltu yhteistoiminta on tekijöi-
den ja osallistujien näköinen. Se, mikä yhdellä paik-
kakunnalla toimii, ei välttämättä toimi toisella. Elä-
keläiset ry:n yhdistyksissä opintokerhoja on käytet-
ty omassa toiminnassa. Sellaiset kerhot, missä kielel-
lä ei ole niin isoa merkitystä, voivat sopia myös muun-
kielisille ikäihmisille. Jotta yhteistoiminnassa heidän
tarpeensa tulevat huomioiduksi, on hyvä suunnitte-
lussa käyttää osallistavaa mallia.

8. Arviointi

8.1 Sisäinen arviointi

Yhdessä-hankkeen yksi tavoite oli luoda Eläkeläiset
ry:n paikallisyhdistyksissä edellytykset monikulttuu-
riselle toiminalle. Monikulttuurinen työ järjestössä on
sidoksissa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin. Ylei-
nen keskustelu vaikuttaa siihen, mitä paikallisyh-
distyksissä maahanmuuttajataustaisista puhutaan.
Hankkeen kartoitusvaiheessa tuli esille molemmin-
puolisia ennakkoluuloja. Omaehtoisen yhteistoimin-
nan järjestämiseksi piti saada positiivisia kokemuk-
sia yhdessä olemisesta puolin ja toisin. 

Asennemuutos nousi tavoitteissa isommaksi kuin alus-
sa hankkeen toiminnan suunnittelussa sitä osattiin
huomioida. Yleisen keskustelun muuttumiseen vai-
kutti Perussuomalaisten esille tulo kunnallisvaalien
alla. Lehdistön vaikutus näkyi myöhemmin aluekier-
roksella järjestössä. Pienemmillä paikkakunnilla ei
ollut sellaisia ennakkoluuloja ja nykyhetkelle tyy-
pillisiä kysymyksiä maahanmuutosta kuin pääkau-
punkiseudulla (kuvattu kappaleessa 4.3.3 Aluekier-
ros järjestössä). 

Hankkeen ensimmäisten kohtaamisten ja leirien jäl-
kikommenteissa huomattiin merkittävää vaikutusta
osallistujien asenteisiin. Samanlaisia kokemuksia saa-
tiin kaikista toiminnoista. Hankkeen vaikutusten arvioi-
miseksi Eläkeläiset ry:ssä palkattiin hankkeen lopus-
sa kolmeksi kuukaudeksi hallinto- ja yhteiskuntatie-
teiden maisteri Pirjo Rosengren laatimaan sisäisen
arvioinnin. Seuraavassa kappaleessa on hänen teke-
mänsä selvitys. 

Yhdessä-hankkeen vaikutukset eläkeläiset ry:n ja
sen yhdistysten toimintaan sekä jäsenten asentei-
siin

Yhdessä-hankkeen sisäisen arvioinnin tavoitteena oli
kerätä monipuolisesti talteen hankkeesta saadut koke-
mukset, vaikutukset järjestön toimintaan ja edun-
valvontaan, tiedon ja monikulttuurisen työn valmiuk-
sien lisääntyminen yhdistyksissä sekä muutokset jäsen-
ten suhtautumisessa maahanmuuttajiin.

Arviointia hankkeen tuloksista ja vaikutuksista teh-
tiin kolmella tavalla. Eläkeläiset ry:n Helsingin ja
Uudenmaan yhdistysten jäseniltä kokemuksia tiedus-
teltiin kyselylomakkeella (liite 1). Jäsenten lomak-
keet toimitettiin yhdistyksille, joita pyydettiin täy-
tättämään lomakkeet kerhon tai jonkun muun sopi-
van tilaisuuden yhteydessä. Järjestön hallituksen ja
valtuuston nykyisen ja edellisen kauden varsinaisil-
le jäsenille lähetettiin kyselylomake postitse. Hel-
singin ja Uudenmaan yhdistyksistä kyselylomak-
keita palautettiin yhteensä 345 kappaletta, ja hallin-
non jäsenille lähetetyistä 78 lomakkeesta palautui 53.
Vastattuja kyselylomakkeita palautui siten yhteensä
398 kappaletta, mitä voi pitää varsin hyvänä määrä-
nä. (Kyselyn tulokset arviointiraportin liite 2)

Kyselyn lisäksi järjestettiin Helsingin ja Uudenmaan
aluejärjestöissä kummassakin kaksi hankkeen arvioin-
tipäivää. Arviointipäiviin osallistui Helsingin yhdes-
tätoista yhdistyksestä yhdeksän ja osallistujia oli
yhteensä 26. Uudenmaan arviointipäiviin osallistui
aluejärjestön 25:stä yhdistyksestä 14 yhdistystä ja
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Kalenteri ja muut tuotokset

Yhdessä-hankkeen leiri-, kerho-, ja tapahtumaku-
vista teetettiin kalenteri vuodelle 2010. Kuvien myö-
tä kalenteriin kerättiin hankkeen muistoja talteen ja
jaettiin toiminnassa mukana olleille ikäihmisille. Kalen-
teria käytettiin työvälineenä hankkeen tunnetuksi teke-
miseksi. Sitä jaettiin järjestön sisällä yhdistyksille sekä
sidosryhmille ja vaikuttajille, kuten Etnisten suhtei-
den neuvottelukunnan puheenjohtaja Ritva Viljasel-
le, maahanmuuttoministeri Astrid Thorsille ja presi-
dentti Tarja Haloselle. Hankkeessa tuotettiin kyniä,
kansioita ja pinssejä kampanjamateriaaliksi.



osallistujia oli yhteensä 35. Arviointipäivän kesto
oli kuusi tuntia. (Arviointipäivän ohjelma, arviointi-
raportin liite 3) Hienovireisempää tietoa hankkeen
synnyttämistä ajatuksista ja kokemuksista haettiin vie-
lä haastattelemalla yksilöllisesti neljää hankkeessa
aktiivisesti toiminutta henkilöä sekä kolmea hallin-
non jäsentä.

Monenlaisia tapahtumia, aktiivista osallistumista,
uutta tietoa

Yhdessä-hankkeen piirissä järjestettiin runsaasti eri-
laisia tapahtumia, joiden tavoitteena oli saattaa suo-
malaiset eläkeläiset ja ikääntyneet maahanmuuttajat
yhteen tekemään tuttavuutta sekä vähentämään molem-
minpuolisia ennakkoluuloja. Hankkeen arviointiin
osallistuneet ihmiset olivat olleet mukaan mm. jump-
paryhmissä, jalkapallomatseissa, sekä eläkeläisyhdis-
tysten että maahanmuuttajien ryhmien järjestämissä
juhlissa, kesän ja talven ulkoilutapahtumissa, ruo-
kakerhoissa, seminaareissa, kulttuuri- ja metsäret-
killä sekä leireillä. 

Kyselyyn vastanneista henkilöistä 42 prosenttia oli
osallistunut hankkeen tapahtumiin.

Kokemukset tapahtumista olivat pääosin myönteisiä.
Kiiteltiin tapahtumien iloista ja ystävällistä ilmapii-
riä, iloittiin uusista tuttavista, oltiin tyytyväisiä tiedon
ja erilaisten kulttuurien tuntemuksen lisääntymises-
tä sekä ennakkoluulojen vähentymisestä puolin ja toi-

sin. Kyselylomakkeista, arviointipäivistä ja haastat-
teluista kerätyistä yksittäisissä kommenteissa tuli esil-
le muun muassa:

– Pääsi kohtaamaan ihmisen eikä vain maa-
hanmuuttajaa.
– On ollut mukava tutustua erilaisiin kult-
tuureihin ja ymmärtää erilaisia käytöstapo-
ja.
– Väki oli innoissaan inkeriläisten esityk-
sestä yhdistyksen juhlassa.
– Varsinkin leireillä on ollut mahdollisuus 
syvällisempään tutustumiseen.
– Parasta on ollut uudet ja erilaiset koke-
mukset sekä havainto, että samanlaisia pul-
liaisia tässä ollaan.

Ongelmiakin toki oli. Yhteisen kielen puuttuminen
vähensi vuorovaikutukseen ryhtymistä. Puolin ja toi-
sin arkuus ja uuden pelko aiheuttivat sen, että liian
paljon pysyttiin omissa porukoissa. Jotkut maahan-
muuttajien tavat aiheuttivat hämmennystä, muun muas-
sa se, että miehet ja naiset eivät voineet syödä samas-
sa tilassa. Ihmisen koskettamisen ja valokuvauksen
suhteen oltiin myös epävarmoja. Toivottiin erityi-

sesti ikääntyneitä maahanmuutta-
jia enemmän mukaan tapahtumiin.
Kahdessa kommentissa mainittiin
kielteisenä kokemuksena maahan-
muuttajavieraan ”röyhkeä” käyt-
täytyminen ruokailutilanteessa.

Tieto Yhdessä-hankkeesta oli
tavoittanut kohtuullisen hyvin Hel-
singin ja Uudenmaan aluejärjes-
töjen yhdistysten toiminnassa
mukana olevat ihmiset. Ainakin
jonkin verran tietoa hankkeesta oli
71 prosentilla vastaajista, 23 pro-
senttia puolestaan ilmoitti, että ei
ollut kuullut hankkeesta ja 6 pro-
senttia ei osannut sanoa. Pääasial-
liset tiedonlähteet olivat Eläkeläi-
nen-lehti ja oman yhdistyksen tilai-
suudet. Eläkeläiset ry:n kotisivuil-
ta tiedon tavoitti vain 3 prosenttia
vastaajista. 

Osallistuminen muutti suhtautumista

Yhdessä-hankkeen yhtenä tavoitteena oli herätellä
Eläkeläiset ry:n jäseniä ja maahanmuuttajia pohdis-
kelemaan omia asenteitaan suhteessa ”toiseen”. Hank-
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keessa lähdettiin siitä, että ennakkoluulot vähene-
vät, kun kontaktit kantaväestön ja maahanmuutta-
jien välillä lisääntyvät, tulevat monipuolisemmiksi ja
henkilökohtaisemmiksi. Siksi ihmisten yhteen saat-
taminen ja yhteisen tekemisen järjestäminen nähtiin
tärkeimpänä toimintamuotona. Yhteisissä tapahtumis-
sa eläkeläisille ja maahanmuuttajille tarjoutui mah-
dollisuus kohdata toisensa, ottaa kontaktia ja tutus-
tua.

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin Eläkeläiset ry:n jäse-
niltä, oliko heidän suhtautumisessaan maahanmuut-
tajiin tapahtunut muutosta Yhdessä-hankkeen toimin-
tojen myötä. Oheinen kaavio kuvaa, miten ne hen-
kilöt, jotka olivat osallistuneet hankkeen tapahtumiin,
ja ne, jotka eivät olleet osallistuneet, vastasivat kysy-
mykseen suhtautumisen muuttumisesta.

Ei-osallistuneista 46 prosenttia ja osallistuneista 33
prosenttia ilmoitti, ettei suhtautumisessa maahanmuut-
tajiin ollut tapahtunut muutosta. Koska kyselyssä tie-
dusteltiin nimenomaan tapahtunutta muutosta, ei tämän
ryhmän yleisesti ottaen joko myönteisestä tai kiel-
teisestä suhtautumisesta maahanmuuttajiin voida sanoa
mitään. Kyselylomakkeessa vastaaja saattoi sanalli-
sesti täydentää ympyröimäänsä vastausvaihtoehtoa.
Muutama henkilö oli kirjannut hieman eri sanoin aja-
tuksen siitä, että muutosta ei ole, koska suhtautumi-
nen on aina ollut myönteistä. ”Ihmisen syntymäpaik-
ka, väri tai muu ulkoinen seikka ei ole tekijä, joka vai-
kuttaisi suhtautumiseeni. Emmeköhän me ole syn-
tyessämme kaikki ihmisiä, ja mitä meistä sitten tulee,
johtuu monista seikoista.”

Aivan varmasti tässä ryhmässä oli myös niitä, joi-

den suhtautuminen maahanmuuttajiin oli aikaisem-
min ollut vähintäänkin varauksellista ja sellaisena
myös pysynyt. Näin voi päätellä esimerkiksi kom-
mentista: ”Olen tullut hyvin toimeen maahanmuutta-
jien kanssa, minulla ei ole ollut asiaa heille, eikä heil-
lä minulle.”

Liki puolet niistä Eläkeläiset ry:n jäsenistä, jotka
olivat olleet mukana ainakin yhdessä hankkeen tapah-
tumassa, kertoi suhtautumisensa muuttuneen joko sel-
västi tai hivenen myönteisemmäksi. Tulos tukee näke-
mystä, jonka mukaan tehokas tapa vähentää ryh-
mien välisiä ennakkoluuloja on saattaa eri ryhmät
tekemisiin keskenään. Kontaktien kautta saadaan tie-
toa ja tutustuminen voi auttaa näkemään maahanmuut-
tajan yksilönä, eikä vain ryhmänsä stereotyyppisenä
edustajana. 

Niistä, jotka eivät olleet osallistu-
neet hankkeen tapahtumiin, 12
prosenttia ilmoitti suhtautumisen-
sa muuttuneen myönteisemmäk-
si. Voikin arvioida, että jo asian
esille nostaminen sekä ikääntynei-
den maahanmuuttajien asemasta
ja Yhdessä-hankkeesta kertomi-
nen Eläkeläinen-lehdessä ja jär-
jestön sekä yhdistysten tilaisuuk-
sissa oli vaikuttanut myönteises-
ti. Tiedon lisäämisellä on varmas-
ti merkitystä asenteiden muuttu-
misessa, mutta yhteiseen toimin-
taan osallistumisen tasolle sen vai-
kutukset eivät likikään yllä.

Yhdistysten oma toiminta hank-
keessa

Hankkeen erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien jär-
jestäjänä toimi pääsääntöisesti hankehenkilöstö. Jon-
kin verran esiintyi myös yhdistysten omatoimisuut-
ta. Vastaajista 29 prosenttia oli jäsenenä sellaisessa
yhdistyksessä, joka itse oli järjestänyt toimintaa, johon
myös maahanmuuttajat olivat osallistuneet. Kertojat
mainitsivat muun muassa, että oli ollut yhteisiä esiin-
tymisiä ja keskusteluja, leivontaa ja retkeilyä, maa-
hanmuuttajia oli kutsuttu yhdistyksen juhlaan, jossa
he olivat esittäneet ohjelmaa ja yhdessä yhdistyk-
sessä maahanmuuttajia oli ollut seuraamassa tanhu-
ryhmän harjoituksia.

Kyselyyn vastanneista 30 prosenttia ilmoitti, että hei-
dän yhdistyksessään oli käsitelty monikulttuurisuu-
teen ja maahanmuuttajiin liittyviä asioita. Mainittiin
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keskustelut elämäntapa-asioista, kieli- ja kulttuuri-
asioista sekä ikääntyneiden maahanmuuttajien ase-
masta. Jossain oli kutsuttu sosiaalialan asiantuntija
paikalle selvittämään, saavatko maahanmuuttajat suu-
rempia sosiaaliavustuksia kuin kantaväestö. Kerrot-
tiin myös tilaisuudesta, jossa maahanmuuttaja oli ollut
selostamassa oman maansa tilannetta ja tuloaan Suo-
meen. Eräs kommentoija kertoi, että he olivat yhdis-
tyksessään keskustelleet asiasta ja todenneet, että
”maassa pitää elää maan tavalla.”

Monissa arviointiprosessin aikana esitetyissä kom-
menteissa tuli esille se, miten vaikeaa oli saada maa-
hanmuuttajia tulemaan yhdistyksen tilai-
suuteen. Vaikka kutsuja esitettiin, niin
tulijoita ei ollut. Arviointikeskusteluis-
sa toivottiin, että yhdistykset voisivat
jatkossa saada käyttöönsä luettelon, jos-
sa olisi tietoa toimivista maahanmuut-
tajaryhmistä, yhteyshenkilöistä, mah-
dollisista luennoitsijoista, tulkeista sekä
toimivista kutsumenetelmistä.

Eräs haastatelluista aktivisteista pohti,
olisiko hankkeen aikana aktiivisemmin
pitänyt innostaa yhdistyksiä sellaisen
itsenäisen toiminnan järjestämiseen, jota
hanke olisi tukenut sekä taloudellisesti
että muuta apua antamalla. Itsenäinen
järjestäminen olisi antanut yhdistyksil-
le enemmän tietoa ja kokemusta siitä,
mitä ja miten asioita kannattaa tehdä,
kuin ”valmiiseen pöytään istuminen”.

Yhdistysten tukeminen Yhdessä-toiminnan jatkami-
seksi tuleekin olemaan järjestölle, ei toki mahdoton,
mutta vähäiset henkilö- ja raharesurssit huomioi-
den, melkoisen kova haaste.

Kontaktit lisäävät kiinnostusta

Monet Yhdessä-hankkeessa aktiivisesti toimineista
henkilöistä iloitsivat hankkeen myötä saaduista uusis-
ta tuttavista.

– Hanke on tuonut uusia ja pysyviä tuttavuuk-
sia.
– Uusia tuttavia olen saanut monta, he ovat
käyneet kylässä meillä ja me heillä.

Hankkeen tulosten arvioimiseksi tehdyssä kyselys-
sä Eläkeläiset ry:n jäseniltä tiedusteltiin heidän maa-
hanmuuttajatuttaviensa lukumäärää. Vastaajista 17
prosenttia tunsi henkilökohtaisesti yli kuusi (kaavios-

sa ”monta”) maahanmuuttajaa, 35 prosenttia tunsi
yhdestä viiteen (”muutama”) ja 47 prosenttia ilmoit-
ti, ettei tunne henkilökohtaisesti yhtään Suomessa asu-
vaa maahanmuuttajaa. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän henkilökoh-
taista halukkuuttaan osallistua enemmänkin yhteisiin
tapahtumiin maahanmuuttajien kanssa. Oheisessa kaa-
viossa vastaajat on jaettu kolmeen ryhmään sen perus-
teella, miten monta maahanmuuttajaa he henkilökoh-
taisesti tuntevat, sekä eri ryhmien ilmaisema haluk-
kuus osallistua yhteisiin tapahtumiin maahanmuutta-
jien kanssa. 

Niistä vastaajista, joilla maahanmuuttajatuttavia oli
yli kuusi, 82 prosenttia oli henkilökohtaisesti halukas
osallistumaan jatkossakin yhteisiin tapaamisiin maa-
hanmuuttajien kanssa. Vastaajat, joilla ei ollut yhtään
maahanmuuttajatuttavaa, suhtautuivat yhteisiin tapah-
tumiin huomattavasti varauksellisemmin. 

Tulos tukee näkemystä, jonka mukaan jo olemassa
olevat henkilökohtaiset kontaktit Suomessa asuviin
ulkomaalaisiin lisäävät edelleen kiinnostusta yhtei-
seen toimintaan osallistumiseen ja uusien tuttavuus-
suhteiden solmimiseen.

Eläkeläisetkö ennakkoluuloisia?

Tutkimukset osoittavat, että laman ja suurtyöttömyy-
den aikana kielteinen suhtautuminen maahanmuutta-
jiin kasvaa. Heidän pelätään vievän kantaväestöltä
työpaikkoja, asuntoja ja sosiaalietuja. Talouden elpyes-
sä ja työttömyyden vähetessä sosioekonomisen uhan
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kokemukset vähenevät ja asenteet muuttuvat taas
myönteisemmiksi.

Magdalena Jaakkola on tutkinut suomalaisten suhtau-
tumista maahanmuuttajiin 1987 – 2003. Hänen
mukaansa taloudellisten suhdanteiden lisäksi suhtau-
tumiseen vaikuttavat myös ns.
sosiaaliset tekijät. Erot asenteissa
ovat suuret, kun niitä vertaillaan
väestöryhmittäin. Tärkeimmäksi
suvaitsevaisuutta lisääväksi teki-
jäksi Jaakkolan tutkimuksessa
osoittautui koulutus. Kielteiset
asenteet sen sijaan istuivat sitkeäs-
sä maanviljelijäväestöllä ja eläke-
läisillä.

Ennen nykyistä talouden taantu-
maa suomalaisten perinteisesti
epäluuloinen asenne maahanmuut-
toon oli muuttunut hitaasti myön-
teisemmäksi. Nyt uudempien sel-
vitysten mukaan muutos takai-
sin epäluuloisempaan suuntaan
näkyy, joskin lievänä (mm. Elin-
keinoelämän Valtuuskunnan selvitys 2009). Laman
lisäksi oman vaikutuksensa ilmapiiriin on tuonut ns.
maahanmuuttokriitikoiden esiinmarssi erityisesti vuo-
den 2008 kunnallisvaalien ja seuraavan vuoden EU-
vaalien yhteydessä. Yhden julkisuutta saaneen ehdok-
kaan lehtimainoksessahan vaadittiin jopa sosiaalipum-
mimaahanmuuttajille stoppia. 

Eläkeläiset ry:n jäsenten vastauksia vuodelta 2009
voidaan varovaisesti vertailla vuonna 2003 kerättyyn
koko Suomea koskevaan aineistoon. Jaakkolan tutki-
muksessa esitettiin arvioitavaksi muun muassa väite:
”Monet ulkomaalaiset tulevat Suomeen vain käyt-
tääkseen hyväksi sosiaalietujamme.” Täysin samaa
mieltä väitteen kanssa tutkimuksessa oli 34 prosent-
tia ja osittain samaa mieltä 39 prosenttia vastaajista.

Eläkeläiset ry:n kyselyssä väite oli muotoiltu hie-
man toisin, eli ”Monet maahanmuuttajat eivät oikeas-
ti halua tehdä työtä, vaan tulevat Suomeen käyttä-
mään hyväksi sosiaalietujamme”. Kyselyyn vastan-
neista Helsingin ja Uudenmaan Eläkeläiset ry:n jäse-
nistä täysin samaa mieltä väitteen kanssa oli 28 pro-
senttia ja osittain samaa mieltä 32 prosenttia.

Kiinnostavaa oli havaita, että niistä Eläkeläiset ry:n
jäsenistä, joilla oli monta maahanmuuttajatuttavaa,
väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli 19 prosent-
tia ja osittain samaa mieltä 21 prosenttia, eli yhteen-

sä 40 prosenttia. Sen sijaan 57 prosenttia, eli enem-
mistö, ilmoitti olevansa väitteestä joko täysin tai osit-
tain eri mieltä. Erot muihin ryhmiin olivat selkeät.
Henkilökohtaiset kontaktit lisäävät paitsi halukkuut-
ta yhteisiin tapaamisiin maahanmuuttajien kanssa
myös myönteistä suhtautumista heitä kohtaan.

Sekä Jaakkolan että Eläkeläiset ry:n kyselyissä esi-
tettiin väite: ”Suomen on ensisijaisesti huolehdittava,
että ainakin maan omalle väestölle on tarjolla töi-
tä.”. Jaakkolan tutkimuksessa täysin samaa mieltä
väitteen kanssa oli 60 prosenttia ja osittain samaa miel-
tä 27 prosenttia vastanneista. Eläkeläiset ry:n kyse-
lyssä täysin samaa mieltä oli 58 prosenttia ja osit-
tain samaa mieltä 24 prosenttia. 

Molemmissa kyselyissä vastaajia pyydettiin ottamaan
kantaa myös väitteeseen: ”Tänne muuttaville ulko-
maalaisille on suotava sama elintaso kuin maamme
omalle väestölle.” Jaakkolan tutkimuksessa vastauk-
set esitettiin ristiintaulukoituina peruskoulutuksen
mukaan. Perusasteen ja keskiasteen koulutuksen saa-
neista 17 prosenttia oli väitteestä täysin samaa miel-
tä, ylemmän keskiasteen koulutuksen saaneista 19
prosenttia ja korkea-asteen koulutuksen saaneista
29 prosenttia. Eläkeläiset ry:n kyselyssä kaikista vas-
tanneista 23 prosenttia oli väitteen kanssa täysin samaa
mieltä. Eläkeläiset ry:n kyselyssä ei koulutusta tie-
dusteltu, mutta vankka tuntuma on, että valtaosalla
jäsenistä on perus- tai keskiasteen koulutus.

Sitä, miten edellä mainittuun väitteeseen annetut vas-
taukset Eläkeläiset ry:n kyselyssä erosivat Yhdessä-
hankkeen tilaisuuksiin osallistuneiden ja ei-osallistu-
neiden välillä, voi tarkastella seuraavasta kaaviosta.
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Hankkeen tapahtumiin osallistuneista 65 prosenttia
ja ei-osallistuneista 49 prosenttia ovat ainakin osit-
tain valmiita hyväksymään periaatteen samasta elin-
tasosta niin kantaväestölle kuin maahanmuuttajille.

Yhdessä-hanke on tuottanut tulosta

Vuonna 2003 tehdyn kyselyn ja Eläkeläiset ry:n kyse-
lyn vastausten vertailusta ei kovin kummoisia joh-
topäätöksiä voi tietenkään tehdä. Sen ne toki osoit-
tavat, että Eläkeläiset ry:n Helsingin ja Uudenmaan
jäsenten vastaukset edellä tarkasteltuihin väitteisiin
vuonna 2009 heijastavat hivenen myönteisempää suh-
tautumista maahanmuuttajiin kuin suomalaisten vas-
taukset keskimäärin vuonna 2003. Näin siitä huoli-
matta, että Suomen taloudellinen tilanne oli kysely-
jen välillä selvästi huonontunut ja vastaajina olivat
ennakkoluuloisina pidetyt eläkeläiset. 

Arviointipäivien ja haastattelujen yhteydessä kävi
ilmi, että hankkeen myötä monessa yhdistyksessä
ihmiset ovat alkaneet suhtautua maahanmuuttajiin
myönteisemmin. Kokemukset yhteisestä toiminnas-
ta ovat lisänneet kiinnostusta maahanmuuttajia koh-
taan.
”Maahanmuuttajien kanssa yhteisessä jumpassa kävi-
jät ovat tuoneet hankkeelle hyväksyttävyyttä, avoin-
ta ja äänekästä kielteisyyttä ei ole esiintynyt.”
”Yhdistyksessä on positiivinen henki, on nähty mah-
dollisuuksia saada uutta toimintaa ja uusia ihmisiä.”
”Omalta kohdaltani arkuus on vähentynyt, nyt uskal-
lan ottaa kontaktia ja ruveta juttelemaan.”

Kaikissa yhdistyksissä ei myönteistä kehitystä tapah-
tunut. Yksi aktivisti kertoi: ”Ikävää on ollut se, kun

omassa porukassa on ollut hank-
keeseen kielteisesti suhtautuva
äänekäs kuppikunta. Kun yhdis-
tyksen tilaisuuksissa yritin
puhua hankeasioista, en saanut
oikein minkäänlaista vastakai-
kua.” 

Sekä kyselyn että henkilökoh-
taisten kommenttien perusteel-
la voidaan kuitenkin todeta, että
Eläkeläiset ry:n kolmivuotinen
Helsingin ja Uudenmaan alueel-
la toteutettu Yhdessä-hanke on
tavoitteittensa mukaisesti onnis-
tunut herättämään jäsenissä kiin-
nostusta monikulttuuriseen toi-
mintaan sekä lisännyt myönteis-
tä suhtautumista maahanmuut-

tajia kohtaan.

Yhdessä-hanke Eläkeläiset ry:n hallinnossa ja
muussa toiminnassa

Vuosina 2007–2009 Yhdessä-hanke oli pöytäkirjojen
mukaan esillä Eläkeläiset ry:n hallituksen kokouksis-
sa yhteensä seitsemän kertaa ja valtuuston kokouk-
sessa kerran. Hanketta esiteltiin Hyvä ikä -messuil-
la syyskuussa 2008. Se oli myös näyttävästi muka-
na Eläkeläiset ry:n suurtapahtumassa, järjestön 50-
vuotisjuhlassa ja kesäpäivillä kesäkuussa 2009. Maa-
hanmuuttajia osallistui mm. juhlien yhteisesityksiin
ja heidän ohjelmaryhmänsä esiintyivät kesäpäivien
tapahtumissa.

Kesäpäiviltä annettiin kesäpäiväjulistus Kulttuuri kuu-
luu kaikille, jossa todettiin muun muassa: Suomi on
ollut monikulttuurinen maa jo ennen nykyistä maa-
hanmuuttoa. Saamelaiskulttuuri on alkuperäiskulttuu-
rimme. Romanikulttuuri on elänyt maassamme sato-
ja vuosia. Ilman ruotsinkielisen vähemmistömme
perinteitä olisimme köyhempiä. Alkuperäis- ja vähem-
mistökulttuurien perinteistä nousee uutta luovuutta.
Uusien maahanmuuttajaryhmien kielet ja kulttuurit
rikastuttavat yhteiskuntaamme. Yhteiskunnalle ja mei-
dän järjestöllemme on hyödyksi oppia arvostamaan
monikulttuurisuutta ja omaksua se omaan toimintaan-
sa.

Hallinnon jäsenille suunnatusta kyselystä ilmeni, että
hallinnon jäsenistä 87 prosenttia oli ainakin jossain
määrin perillä hankkeesta, 13 prosenttia ilmoitti,
että ei ollut kuullut siitä. Tiedon puute selittynee sil-
lä, että järjestön vuonna 2009 valittu uusi valtuusto,
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johon oli valittu myös aivan uusia jäseniä, ei ollut vie-
lä kokoontunut kyselyn suorittamiseen mennessä. 

Hallinnon jäsenistä 34 prosenttia kertoi, että suhtau-
tuminen maahanmuuttajia kohtaan oli hankkeen myö-
tä muuttunut myönteisemmäksi. 83 prosenttia oli sitä
mieltä, että Eläkeläiset ry:n toiminta maahanmuut-
tajien aseman parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäi-
semiseksi on tärkeä osa järjestön toimintaa ja että sitä
pitää jatkaa. Asenneväittämiin hallinnon jäsenet vas-
tasivat maahanmuuttajiin myönteisemmin suhtautuen
kuin Eläkeläiset ry:n kyselyyn vastannet keskimää-
rin.

Kun kaikista vastanneista 60 prosenttia yhtyi joko täy-
sin tai osittain yllä esitettyyn väitteeseen, hallinnon
jäsenistä täysin tai osittain samaa mieltä oli 43 pro-
senttia ja eri mieltä 55 prosenttia.

Haastatellut hallinnon jäsenet perustelivat Yhdessä-
hankkeen tärkeyttä mm. seuraavasti:

- Ikääntyvillä ihmisillä on enemmän elämän
kokemusta suvaitsevaisuustyöhön, ja jos 
ikääntyneet maahanmuuttajat eivät uskalla 
tulla itse toimintaan mukaan, on meidän olta-
va aloitteellisia.
- Tähän asti työssäkäyvät ja nuoret maahan-
muuttajat on huomioitu, mutta ikääntyneitä 
maahanmuuttajia ei ole. 
- On hyvä huomata, että ikääntyneet 
maahan muuttajat ovat samanlaisia eläkeläi
siä kuin itsekin olemme ja että myös he kai-
paavat monenlaista tukea.

Haastateltujen mukaan hanke oli hallinnossa koettu
hyvin positiivisena asiana. Hallitus oli voinut tuoda
myös omia ajatuksiaan esille ja käytännön toimijoi-
den ja hallinnon välillä oli ollut hyvä yhteistyö ja kes-
kinäinen ymmärrys.

Eri puolella Suomea järjestetyissä Yhdessä-hankkeen
tilaisuuksissa monet osallistujat ilmoittivat aikomuk-
sensa ottaa ikääntyneiden maahanmuuttajien asia esil-
le kuntien eri toimielimissä, mm. valtuustossa, van-
husneuvostossa ja lautakunnassa.

Eläkeläiset ry:n työntekijät kertoivat hankkeen vai-
kuttaneen monin tavoin heidän työtehtä-
viinsä. Hankkeen käynnistäminen oli ollut
vaikeaa (mm. hankehenkilöstön rekrytoin-
ti), mikä oli vienyt voimia koko työyhtei-
söstä. Kun hanke lopulta löysi uomansa,
vakinaisten työntekijöiden tehtäväksi tuli
hankehenkilöstön tukeminen, johto- ja
ohjausryhmään osallistuminen, hankkeen
ja monikulttuurisuuden esillä pito erilai-
sissa järjestön tilaisuuksissa ja kirjallisis-
sa dokumenteissa sekä maahanmuuttoprob-
lematiikan seuraaminen eri viestimistä.
Työntekijät kertoivat havahtuneensa sii-
hen, miten moniin asioihin monikulttuuri-
suus luontevasti liittyi. Hankkeen kautta
oli avautunut paljon uusia yhteyksiä, joi-
hin ei muuten olisi törmännyt. Hanke oli
vaikuttanut työntekijöiden ja koko järjes-
tön yhteiseen ajatteluun ja se oli tuonut
uuden sisällöllisen ulottuvuuden toimin-
taan.

Hommaa ei saa jättää kesken

Hankkeesta pidetyillä Helsingin ja Uudenmaan yhdis-
tysten arviointipäivillä pohdittiin monipuolisesti
Yhdessä-hankkeesta saatuja kokemuksia. Maahan-
muuttajien kannalta tärkeänä pidettiin sitä, että Elä-
keläiset ry on esittänyt ikääntyneille maahanmuut-
tajille myönteisen viestin ja kutsunut heidät mukaan
toimintaan. Tavoitteena on ollut aktivoida ikääntynei-
tä maahanmuuttajia ja samalla tutustuttaa heitä suo-
malaiseen kansalaisjärjestötoimintaan. Eläkeläiset
ry:n kannalta hanke on ollut hieno tapa toteuttaa käy-
tännössä yhtä järjestön keskeistä periaatetta, eli pitää
huolta heikommassa asemassa olevista. Tärkeäksi
arviointipäivillä koettiin myös se, että hankkeen avul-
la on puolin ja toisin saatu tietoa, uusia kokemuksia
ja ystäviä ja sitä kautta pystytty purkamaan molem-
minpuolisia ennakkoluuloja. Yhdessä tekemisen kaut-
ta myönteisyys on lisääntynyt. 
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Vaikka jatkohanke ei saanut Raha-automaattiyhdis-
tykseltä avustusta, pitivät arviointipäivien osallistu-
jat, haastatellut henkilöt ja kyselyyn vastanneet tär-
keänä jatkaa Yhdessä-hankkeen toimintaa. Arvioin-
tipäivien aikana ideoitiin erilaisia tapoja ja tapahtu-
mia monikulttuurisen toiminnan itsenäiseen jatkami-
seen yhdistyksissä. Suurimpina esteinä ideoiden toteut-
tamiselle mainittiin mm. yhteystietojen puuttumi-
nen paikkakunnalla toimivista maahanmuuttajaryh-
mistä, maahanmuuttajien mukaan saamisen vaikeus,
kieliongelmat sekä yhdistysten ja maahanmuutta-
jien rahojen vähäisyys. Joudumme muun muassa peri-
mään kerhossa kaikilta maksun kahvista ja pullasta,
yhdistyksellä ei yksinkertaisesti ole varaa tarjota
niitä ilmaiseksi.

Kaikista kyselyyn vastanneista 65 prosenttia kuitta-
si väitteen Eläkeläiset ry:n toiminta ikääntyneiden
maahanmuuttajien aseman parantamiseksi ja syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi on tärkeä osa järjestön toi-
mintaa ja sitä pitää ehdottomasti jatkaa. Niistä, jot-
ka olivat osallistuneet hankkeen tapahtumiin, 78 pro-
senttia oli sitä mieltä, että jatkoa ehdottomasti tarvi-
taan.

Tässä on kysymys kovin hitaasti eteenpäin mene-
vistä asioista. Ehdottomasti pitää jatkaa. Kaikki on
pantava likoon, että tämä jatkuisi jossakin muodos-
sa, hommaa ei saa jättää nyt kesken.

Yksillä arviointipäivillä hankkeen merkitys ja jat-
kon tärkeys kiteytettiin seuraavasti: Eläkeläiset ry
on ollut tiennäyttäjä ja Yhdessä-hanke hieno esimerk-
ki sellaisesta ruohonjuuritason toiminnasta, jonka
tavoitteena on suvaitsevaisuuden lisääminen ja ikään-
tyneiden maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäise-
minen. Nyt kun pää yhteiselle toiminnalle on saatu
auki, olisi häpeällistä lopettaa Yhdessä-toiminta, vaik-
ka uutta rahoitusta ei RAY:ltä saatukaan.

8.2 Ulkoinen arviointi

Yhdessä-hankkeen ulkoisesta arvioinnista vastasi Lau-
rea-Ammattikorkeakoulun lehtori Minttu Räty. Ulkoi-
sen arvioinnin tehtävänä oli toimia hankeprosessia
tukevana jatkuvana arviointina koko hankkeen ajan.
Arvioinnin loppuraportissa tarkasteltiin, miten han-
ke on toteuttanut sille asetettuja tavoitteita ja miten
hankeprosessi on toiminut. Arvioinnin kohteet oli
suunniteltu yhteistyössä hankkeen toteuttajien kans-
sa. Arviointisuunnitelma valmistui keväällä maalis-
kuussa 2008 ja ensimmäinen väliarviointi tehtiin

keväällä 2008 ja toinen keväällä 2009. 

Ulkoinen arviointi pohjaa pääasiassa hanketyönte-
kijöiden tekemiin dokumentteihin. Arviointia varten
Minttu Räty haastatteli hanketyöntekijöitä keväällä
2008, kesäkuussa ja elokuussa 2009 sekä maaliskuus-
sa 2010. Laurea-AMK:n opiskelijaraportti ja oppilai-
den tekemät haastattelut ensimmäiseltä leiriltä toi-
vat ikämaahanmuuttajien ajatuksia esille. 

Tämän lisäksi hankkeen sidosryhmiltä kerättiin han-
ketoimintaan liittyvää palautetta sähköpostitse kevääl-
lä 2009 ja keväällä 2010. Ohjausryhmissä käyty kes-
kustelu toimi yhtenä arviointimateriaalina. 
Ulkoisen arvioinnin yhteenveto
Yhdessä-hanke on toiminut aktiivisesti koko hanke-
toteutuksen ajan. Kun huomioidaan, että hanke on
joutunut rakentamaan koko toimintamallin ja toimin-
nan rakenteet, on kolmessa vuodessa saatu paljon
aikaan 

Hankkeessa on ollut runsaasti erilaisia toimintoja. Eri-
laisten toimintamallien kokeilu on ollut oleellinen osa
hanketoimintaa. Erityisesti on hyvä että on kehitetty
toimintoja, joissa maahanmuuttajat sekä valtaväestön
edustajat luontevasti kohtaavat, ”rinnakkain toimin-
ta” voi vähitellen syvetä todelliseksi yhteistyöksi. Toi-
saalta eriasteista yhteiseloa tarvitaan.  Viimeisenä
vuonna keskityttiin erilaisten toimintamallien ja niis-
tä saatujen kokemusten dokumentointiin, arviointiin
ja juurruttamiseen. 

Ikääntyvien maahanmuuttajien kanssa toimimiseen
liittyy monia haasteita. Hankkeen avulla on saatu
ensimmäisiä kokemuksia näiden haasteiden kanssa
toimimisesta. Keskeinen hankkeen viesti on se, miten
saadaan tulevassa toiminnassa erilaisia maahanmuut-
tajia tavoitettua ja toimintaan mukaan, eli miten toteu-
tetaan etsivä työ.   

On perusteltua sanoa, että hanke on onnistunut työs-
sään tekemällä näkyväksi maahanmuuttajia Eläkeläi-
set ry:n toiminnassa ja piloitoimalla ja mallintamal-
la erilaisia yhteistoiminnan muotoja. Kuitenkin, kos-
ka ikääntyvien maahanmuuttajien kanssa tehtävä
työ on uutta ja vaatii aikaa, voidaan sanoa, että han-
ketta olisi tarpeen jatkaa. 

Uudessa hankkeessa tulisi huomioida ne kokemuk-
set, jotka tässä hankkeessa on saatu. Käytännössä kaik-
ki hankkeen toimintamuodot on koettu tärkeäksi eli
leirejä, retkiä, tapahtumia ja monikulttuurista ker-
hotoimintaa tulisi jatkossakin järjestää. 
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Tämän projektin kokemuksia on hyvä hyödyntää
jatkohankkeen suunnittelussa. Esimerkiksi jatkohank-
keessa voisi pohtia ainakin seuraavia asioita:

– Tulisi kiinnittää erityistä huomiota asenne-
muokkaukseen: aktivistit ja maahanmuutta-
jat tarvitsevat positiivisen ilmapiirin, jotta 
etnisten vähemmistöjen integrointi onnistuu. 
– Uusien, kotiin jäävien maahanmuuttajien 
tavoittamista voitaisiin kehittää eteenpäin: 
mistä saada niitä maahanmuuttajia mukaan, 
joilla on kaikkein vähiten kontakteja 
– Hanke tarvitsee aktivisteja eri eläkeläis-
järjestöiltä ja näiden aktivistien työtä tulisi 
tukea koko ajan. 

Sidosryhmien toivomia jatkotoimenpiteitä on mm.
juuri monikulttuurisen toiminnan jatkaminen – myös
kohtaaminen eri toimijoiden, eri ikäisten ja eri taus-
taisten ihmisten välillä on tärkeää. Jatkossa hanke voi-
si ”kouluttaa” ikääntyvistä maahanmuuttajista oman
asiansa puolestapuhujia, luennoitsijoita, tarinanker-
tojia jne.  

Ikääntyvien maahanmuuttajien valtavirtaistaminen
käyttämään ns. normaaleja vanhusväestölle tarkoitet-
tuja palveluja ei onnistu ilman saattaen-vaihtaen hank-
keita. Palvelusektorillamme on vielä pitkä matka
taivallettavana, jotta se pystyisi tarjoamaan kulttuu-
risensitiivisesti mukautettuja palveluja.   

9. Pohdinta

Yhdessä-hankkeen käynnistäminen ei ollut helppo
tehtävä, johtuen jo kartoitusvaiheessa huomatuista
epäilevistä, jopa kielteisistä asenteista. Kuitenkin kes-
kittymällä ihmisten kohtaamiseen ja jättämällä taus-
toista johtuvat erilaisuudet taka-alalle, hanke onnis-
tui. Kolmivuotisen työn tuloksena järjestön paikallis-
yhdistykseen liittyi maahamuuttajia. Ikämaahanmuut-
tajien oma yhdistys liittyi Eläkeläiset ry:hyn. Miten
he löytävät paikkansa yhdistyksessä ja järjestössä tule-
vaisuudessa, riippuu tuesta, jota järjestö tai yhdistys
olemassa olevilla resursseilla heille voi antaa. 

Oli merkittävä käytännön työn kautta todeta, että asen-
neilmapiiriin voi vaikuttaa. Samalla kun yleinen mie-
lipide kiristyi ja maahanmuuttajataustaisista ihmi-

sistä tehtiin ongelma, kohtaamisten vaikutuksen pii-
rissä olevien ikäihmisten asenne muuttui myöntei-
semmäksi. Siitä voi tehdä johtopäätöksen, että posi-
tiivista väliintuloa tarvitaan niin yksilön kuin myös
yhteiskunnan kannalta.

Paikallisen monikulttuurisen toiminnan järjestäminen
on mahdollista. Hankkeen vaikutuksesta järjestön
moni yhdistys heräsi ajattelemaan, mitä omalla alu-
eella voisi tehdä. Kolmessa vuodessa kokeiltiin, mit-
kä toimintatavat toimivat ja näin saatiin järjestössä
aikaan muutosta, jotta maahanmuuttajataustaista
vähemmistö huomataan. Se ei kuitenkaan riitä oma-
ehtoisen yhteistoiminnan aloittamiseen. Järjestö toi-
mii kokonaisuutena ja vain yhdessä osassa, pääkau-
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Maahanmuuttajat osana meitä -sanomaa tulee viedä
edelleen eteenpäin: parasta asennemuokkausta on aja-
tus, jonka Eva Rönkkö esitti koulutuksissa: kun maa-
hanmuuttajille kehitetään jotain, voittajia ovat kaik-
ki yhteiskunnan jäsenet. Tavoitteena on, ettei erilli-
siä maahanmuuttajahankkeita tarvita. Yhdenvertai-
suusnäkökulmasta tulee pohtia, minkälaisia kynnyk-
siä on eri vähemmistöjen aktiivisella osallistumisella.
Tätä näkökulmaa on Yhdessä-hanke nostanut keskus-
teluun.  Eläkeläiset ry on ottanut myös haasteen vas-
taan ja nostanut tämän kysymyksen esimerkiksi val-
tuusto-tasolla esille. Toisaalta tällaista herättelyä tar-
vitaan jatkuvasti. Tässä keskustelussa eri tasoilla on
ollut tämän hankkeen erityinen arvo, projektipääl-
likkö on sukkuloinut ruohonjuuritasolta valtakun-
nallisten vaikuttajien luokse. Tällaisia sukkuloitsi-
joita tarvitaan. 

Yhdessä-hanke ajoittui tavallaan vaikeaan aikaan:
niukkenevien hankeresurssien myötä hyväksikään
koettu työ ei saanut jatkorahoitusta. Yleisesti sidos-
ryhmistä tuli viestiä, että kolme vuotta on liian lyhyt
aika jalkauttaa monikulttuurista työtä osaksi järjes-
töjen normaalitoimintaa – varsinkin kun niukkene-
vat resurssit näkyvät myös jäsenjärjestöjen toiminnas-
sa yleensä.  

Laman myötä myös asenneilmapiiri on yhteiskunnas-
sa jonkin verran kovennut, ja siitä näkökulmasta hank-
keen myötä tulleiden kohtaamisten kautta saatu myön-
teinen asennemuutos on tärkeää. 



punkiseudulla, tehtävä monikulttuurinen työ aiheut-
taa ristiriitaisia tunteita. Osa on vastaan ja osa on moni-
kulttuurisen toiminnan puolella. 

Kuten sisäinen selvitys osoitti, tiedottamisella voi vai-
kuttaa asenteisiin mutta vasta toiminta saa oikeasti
muutosta aikaan. Paikallisyhdistysten aktiivit ovat
omassa yhdistyksessä monista asioista vastuussa. Pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella tarvitaan heille enem-
män henkistä tukea monikulttuurisen työn aloitta-
miseksi. Pelkkä pilottihankkeen toimintojen ja pol-
kujen kopiointi ei riitä.

Meidät otettiin mukaan – tarjosimme mahdolli-
suuden tulla mukaan, ikämaahanmuuttajien ja
kantaväestön eläkeläisille hanke kiteytyi yhdessä
olemisen kokemukseen

Maahanmuuttajataustaisen ikäihmisen näkökulmas-
ta hanke tiivistyi monessa palautteessa lauseeseen:
meidät otettiin mukaan, hyvä, että meitä ei ole unoh-
dettu. Hankkeen avulla Suomesta tuli tutuksi sellai-
sia asioita, joista hankkeessa mukana olleilla aikai-
semmin ei ollut mitään tietoa, kuten afrikkalaisilla
Suomen sodasta tai luonnossa liikkumisesta. Katso-
jan rooli ei tyydyttänyt vaan kiitosta hankkeelle tuli
siitä, että mukaan joukkoon pääsi tasavertaisena osal-
listujana. 

Maahanmuuttajataustaisia ikäihmisiä ei ollut vaikea
saada mukaan yhteistoimintaan, kun tapasi heitä siel-
lä missä he itse ovat. Riippumatta kielitaustasta tär-
keintä yhteistoiminnassa oli, että tapasi kantaväestön
ikäihmisiä. Oli merkittävä kuulla vanhan ihmisen
sanovan: sain ensimmäistä kertaa puhua suomalaisel-
le. Yhteistyökumppani Golis-Naistet ry:n puheenjoh-
taja ja hankeohjaaja Ibtisam Haibeh toi esille huolen-
sa viime vuosien projektien vaikutuksista: ikämaa-
hanmuuttaja tarvitsee pysyviä kerhoja, joihin voi tul-
la, joista saa tietää mitä ryhmätoiminnan ohjelmas-
sa on ja keneltä voi kysyä, jos ei itse osaa toimia. Pro-
jektiluonteiset ryhmät tuovat myös pettymystä.

Yhteistyökumppaneille hanke oli väylä saada maa-
hanmuuttajataustaisten ikäihmisten ääni kuuluviin
ja saada omille ikäihmisille toimintaa, jota ne itse eivät
pystyneet tarjoamaan.  Myös yhteistyökumppanit itse
luonnehtivat yhteistoimintaa järjestävän tahon tär-
keäksi, jotta olisi paikka, mihin tavoitettuja ikäih-
misiä voi ohjata ja missä luontevasti kohtaa kanta-
väestöä. 

Vanhustyön keskusliiton kommentti yhteistyöstä:
Todella harmi, että jatkorahoitus ei onnistunut! Mene-

tettiin hyvä toimija ikääntyvien maahanmuuttajien
saralta. Toimijoita tällä sektorilla on vielä kovin vähän.
Ikääntyvien maahanmuuttajien valtavirtaistaminen
käyttämään ns. normaaleja vanhusväestölle tarkoitet-
tuja palveluja ei onnistu ilman saattaen-vaihtaen hank-
keita. Palvelusektorillamme on vielä pitkä matka
taivallettavana, jotta se pystyisi tarjoamaan kulttuu-
risensitiivisesti mukautettuja palveluja. 

Hanke sillanrakentajana

Yhdessä-hanke oli laaja, neljä kaupunkia ja monia
etnisiä ryhmiä sekä kantaväestöä yhdistävä hanke. Se
toimi sillanrakentajana eritaustaisten ikääntyneiden
ihmisten välillä ja auttoi viranomaisia ja muita toimi-
joita huomaamaan vähemmistössä olevan ikäänty-
neen väestönosan tarpeet. Yhteiskunnan hyvien etnis-
ten suhteiden kehittymisen kannalta sellaisia sillan-
rakentajia tarvitaan enemmän. Ikääntyvien maahan-
muuttajien osallistamiseksi tarvitaan saattaen-vaihta-
en hankkeita. 

Erilaiseksi muista maahanmuuttajille tukea antavis-
ta toimijoista Yhdessä-hankkeen tekee sen tausta-
järjestö, Eläkeläiset ry. Kantaväestön valtakunnalli-
nen kansalaisjärjestö ei ole tyypillinen monikulttuu-
risuustyön tekijä. Työtä maahanmuuttajien tukemi-
seksi tehdään pääsääntöisesti projekteissa ja moni-
kulttuurisuuteen sekä suvaitsevaisuuteen suuntautu-
neissa yhdistyksissä tai kuntasektorilla. Ottamalla
itselle tahtotilan huomata syrjään jäävä väestönosa,
ikääntyneet maahanmuuttajat,  ja tekemällä järjes-
tötyötä heidän kanssaan yhdessä eikä vain puolesta,
Eläkeläiset ry on suunnannäyttäjä mille tahansa kan-
salaisjärjestölle. 

Tärkeintä on keskinäinen luottamus

Valtakunnallisella kansalaisjärjestöllä on resursseja
ja rakenteita toimia laajasti ja antaa sitä tukea, mitä
annetaan kantaväestön eläkeläisille. Toisaalta siitä
tulevat ne vaikeudet, mitä hankkeessa kohdattiin:
miten saavuttaa keskinäinen luottamus. Luottamuk-
sen syntymiseksi on tärkeää, että maahanmuuttajayh-
distyksillä on elinmahdollisuuksia omilla paikkakun-
nillaan. Tärkeää on, että vähemmistö kutsutaan aidos-
ti mukaan yhteistoimintaan eikä toimita sen puoles-
ta. Siitä syntyy tasavertaisuuden tunne, niin yksilö-
tasolla kuin myös yhdistysten tasolla.

Luottamuksen lisäksi hanke joutui vastaamaan kysy-
mykseen, miksi ”meidän ” pitää toimia ”heidän”
hyväkseen, kun omat mummot ovat hoitamatta. Sii-
hen kysymykseen vastatessa pyrittiin kantaväestölle
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näyttämään, että katsoessa ikääntyneen ihmisen elä-
mää vähemmistöryhmän maahanmuuttajataustaisen
silmin, näemme epäkohtia, joiden korjaaminen tekee
myös kantaväestön arjen helpommaksi.

Erilliset maahanmuuttajille suunnatut hankkeet luo-
vat vastakkainasettelua ja se ei edistä hyviä suhtei-
ta. Jatkossa pitäisi kehittää vähemmistöjä tukevia
hankkeita, jotka ovat osa asianosaisen väestöryh-
män enemmistölle suunnattuja hankkeita. Esimerk-
kinä voisi mainita valtakunnallisen Voimaa Vanhuu-
teen -hankeen, jossa tuetaan yli 75-vuotiaiden ikä-
ihmisten liikuntakykyä, mutta  hanke ei yllä maahan-
muuttajataustaisiin ikäihmisiin saakka. 

Näkymättömänä ryhmänä ikämaahanmuuttajat jää-
vät usein huomion ulkopuolelle eivätkä he itse halua
olla vaivaksi. Maahanmuuttajataustaisten ihmisten
kotouttamiseen suomalaiseen yhteiskuntaan voi jokai-
nen järjestö tai ihminen antaa oman panoksensa sen
sijaan, että kotouttaminen jätetään viranomaisille, heil-
tä kuitenkaan heidän vastuuta pois ottamatta. 
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1. Liitteet

Liite 1 
Riskianalyysi

Yhdessä hanke, swot-työskentelyä muistio/hp
2.10.2007 Lisa, Eva ja Hannu

A Vahvuudet

Resurssit
– Rayn rahoitus 2007 
– 2 työntekijää
– järjestön tuki ja sitoutuminen hankkeeseen 
– järjestön toimisto (tuki ja palvelut)
– projektin hallinto (jory ja ohjausryhmä)
– yhteistyökumppanit 

Toimintakenttä
– projektin sisällöllinen tärkeys ja ajankohtaisuus (sosiaalinen tilaus)
– oma toiminnallinen metodi > osallistuminen
– Elryn paikallisyhdistykset > kansalaisjärj. luonne, osaamista
– asiakkaat/mamut > tarve, osaamista

Toiminta
– hyvä pohjatyö (hankesuunnitelma)
– toiminnan suunnittelu ja edellytysten luominen käynnissä
– aloitettu toimintaa, kokeiltu ja osin jo vakiintumassa (kerhot, retket…

B Heikkoudet

Resurssit
– työntekijöiden kesken yhteistyön ongelmia
– työn ohjauksessa ongelmia (korostui alussa) mm. tavoitteiden vaikeaselkoisuus

Toimintakenttä
– vaikeaselkoinen hankesuunnitelma (vaativuus, monitasoisuus, rajaamisen ongelmat 
> aiheet, alue ja syvyys)
– paikallisyhdistykset, motivaatio > pelot….
– mamut, motivaatio > pelko, arkuus, luontaista vastustusta….
– yhteistoimintatahot, motivaatio > omat päämäärät
– osallistujien ”kirjavuus” > kulttuurilliset, sosiaaliset ja taloudelliset erot > ristiriidat

Toiminta
– käynnistämisvaikeuden joidenkin toimintojen kohdalla
– ongelmia joidenkin tehtävien toteuttamisessa

C Mahdollisuudet 

– Rayn rahoitus jatkuu ohjeellisen suunnitelman mukaan
– opitaan ja kokemuksen myötä taidot ja valmiudet kasvavat > työntekijät ja    
organisaatio
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– löytyy uusia yhteistyökumppaneita ja verkostoja > uusia mamuja
– saadaan toimintaan uusia paikallisyhdistyksiä > uusia Elryn jäseniä
– toiminta laajenee alueellisesti ja tulee uusia toimintapaikkoja ja –tapoja
– uusia toimintoja  > leirit, kurssit, ohjaajakoulutus, materiaalituotanto….
– opitaan entistä paremmin soveltamaan osallistavaa metodia
– toiminta vakiintuu ja saadaan jatkuvuutta
– järjestön tuntemus kasvaa ja imago kirkastuu

D Uhat 

– kokonaisuuden hallinnan vaikeudet
– hajaantuminen (alueellinen ja sisällöllinen)
– sisällöllisen idean hämärtyminen > päämäärät, tavoitteet ja metodi
– verkostojen ja toimijoiden keskinäinen kilpailu ja ristiriidat (omat intressit ja 
projektirahojen tavoittelu)
– luottamuksen rakentamisen ja säilyttämisen ongelmat
– kielteisten asenteiden esiin nouseminen (järjestökenttä, yhteistyökumppanit, mamut)
– toiminnalliset takaiskut ja pettymykset > kestävyys, pitkäjänteisyys ja pinna ei kestä
– toiminnan juurruttamisen vaikeudet
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Liite 2  
Raportit kevään 2008, syksyn 2008 ja kevään 2009 hankkeen toiminnoista

1. Hankkeessa tapahtunutta tammi – toukokuu 2008 

Maahanmuuttajat + Eläkeläiset ry:n
paikallisyhdistysten jäsenet

Leirit

25.3-28.3 Lautsia, Espoon alueen leiri 12 + 7
6.5-9.5 Upila, miestenleiri 13 + 5

Kerhot 

Helsinki
Kontulan liikuntakerho, maanantaisin klo 9-11 20 + 10
18 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 374

Kuvallisen ilmaisun kerho, tiistaisin 11-14 10 + 6
6 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 65

Huovutuskurssi Malmilla 8
3 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 19

Vantaa
Hakunilan somalinaisten kerho, torstaisin 9.30-12.00 12
15 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 145

Espoo
Kokkikerho, tiistaisin 10-14 14 + 7
5 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä  73

Kertaluonteiset toiminnat

5.2. Paluumuuttajien vierailu Malmin paikallisyhdistyksessä 14 + 8
pelmeenien teko

8.2. Elohovin leiriläisten tapaaminen 13 + 6
11.2. Yhdistysten aktivistien tapaaminen 12 + 70
25.2. Talvirieha Vartiokylässä
10.4. Helsingin aluejärjestön juhla 45 + 50
14.5. Uudenmaan aluejärjestön ulkoilupäivä 21 + 90
16.5. Retki Hämeenlinnaan 14 + 7 

(Onnelan leiriläisten ja Hämeenlinnan eläkeläiset ry:n tapaaminen)
23.5. Helsingin aluejärjestön ulkoilupäivä Salmeen 38 + 180 
6.6. Monikulttuurinen Helsinki -juhla, runotapahtuma, esittelypöytä 20 + 40
18.6. Hakunilan ryhmän vierailu Fazerilla 10

Laajentuminen

25.4. Ulkoilupäivä Lahdessa 13
27.4. Mahdollisuuksien tori Lahdessa
10.3. Radiohaastattelu Lahden radiossa
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Koulutus

13.5. - 4.6. KSL- opintokerho-ohjaajan kurssi 11 + 3
4 kertaa, käyntikertoja yhteensä 54
29.5. ”Tasapainosta elämää” liikuntakoulutus maahanmuuttajille 5 + 20

Yhdistyskäynnit

18.1. Lahden eläkeläiset, Kiveriö-Kärpäisten eläkeläiset 60       
20.2. Korson eläkeläise 25 
11.3. Espoon Eläkeläisten pirttipäivät                                                         45  
3.4. Myllypuron eläkeläiset                                                                        20 
21.4. Turun yhdistykset (3) ja Daisy Ladies yhteistapaaminen 6 + 7
22.4. Etelä-Vantaan eläkeläiset                                                                  50
9 - 11.6. Jäsenristeily Laatokalla                                                             225     
18.6. Vierailu Malmin venäjänkielisten vertaisryhmässä                             11                             

Yhteistyöryhmät

21.1. MOVA (Helsingin monikulttuuriset vanhukset)
12.2. Venäjänkielisten työntekijöiden vertaisvekosto
5.3. Vanhustyön keskusliiton ja Malmin somalimiesten yhteistyöpalaveri  8+3
10.3. MOVA työryhmä
15.4. Venäjänkielisten työntekijöiden vertaisvekosto
12.5. MOVA työryhmä
21.5. Inkeri-keskuksen Senioripoveri -projektin ohjausryhmä

Muuta

24.5. ”Maailma kylässä” Kaisaniemessä, esiteiden jako
5.6. Seminaari Voimaa vanhuuteen – hyvien käytäntöjen mallintamineen

Tiedotus

Lehtijuttuja Eläkeläinen lehteen 4
Artikkeli Kontulan liikuntaryhmästä, Vanhustyö – kuukausilehti nr.2 

2. Hankkeessa tapahtunutta syys-joulukuu 2008  

Maahanmuuttajat + Eläkeläiset ry:n     
paikallisyhdistysten jäsenet

Leirit

3.10. - 6.10. Varkaus, Kuntoranta, historiahanke                                  10 + monia yhdistyksiä
23.11. -26.11. Tuusula, Onnela, jumppaleiri                                        16 + 8
1.12. - 4.12. Nauvo, Majatalo Martta, Turun alueen leiri                      14 + 7
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Kerhot 

Helsinki
Kontulan liikuntakerho, maanantaisin klo 9-11 24 + 10
15 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 366

Miesten liikuntakerho Myllypurossa, maanantaisin klo 13-15 6 + 1
8 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 39

Kulttuurikerho ”Helsinki” tiistaisin ja perjantaisin                                          
5 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 38 9

Vantaa
Hakunilan somalinaisten kerho, torstaisin 9.30-12.00 10
12 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 87

Kertaluonteiset toiminnat

18.9. Retki Pirttimäkeen 25 + 8
6.10. Hakunilan ulkoilupäivä 15 + 35 
5.10. Sudanilaisen ruuan valmistus Hakunilassa 10 + 4    
12.10. Hakunilan ryhmäläisten uuden 

Kinaporin maahanmuuttajaryhmän tapaaminen                            16      
29.11. Lahden kaamosjuhla, hankkeen esittely                                        32 + Lahden juhlijat    
9.12. Kotkan muistojen talo 13 + 6
15.12. Kontulan liikuntaryhmän glögitilaisuus 28 + 13                                 

/tasapainosta elämää koulutus                                                     

Koulutus

22.10. Yhdessä –hankkeen seminaari 25 +33                                         
Aikuisiässä oppiminen ja monikulttuurisuus  

14.10. Maahanmuuttajien senioriliikuntapäivä Sipoon Kuntokalliossa 30
11.11. Monikulttuurisen liikunnan koulutustilaisuus Hämeenlinnassa 10 + 20
28.10. Vertaistoiminnan seminaari,  Suomen Pakolaisapu ry 40
14.11. Tasapainosta elämää liikuntakoulutus Puistokulmassa 8 + 20

Yhdistyskäynnit

8.9. Uudenmaan aluejärjestön kokous 12
24.9. Kontulan yhdistys, kuntavaaliehdokkaiden tapaaminen 5 + 30
1.10. Malmin yhdistys,

Ruotsin eläkeläisjärjestön paikallisyhdistysaktivistien tapaaminen 40
14.10. Yhdistysten aktivistien tapaaminen 9
10.11. Helsingin aluejärjestön kokous 15

Yhteistyöryhmät

4.9. Pakolaisavun vertaistoiminnanverkosto
16.9. Venäjänkielisten työntekijöiden vertaisverkosto
30.9. MOVA työryhmä (Helsingin monikulttuuriset vanhukset)
6.11. Maahanmuuttovirasto, järjestökuuleminen
10.12. Inkerikeskuksen ohjausryhmä
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Ohjaus ja johtoryhmä

20.8. Johtoryhmä
10.9. Ohjausryhmä
5.12. Johtoryhmä

Muuta

1.9. Seminaari Monikulttuurinen vanhus ja Turku
3.9. Seminaari Kotouttaminen ja kolmas sektori
25.9. Hyvä –ikä messut Tampereella
8.10. Parempaa ikää idässä messut Stoassa
29.10. Seminaari Ikääntyvät maahanmuuttajat, Vanhustyön keskusliitto
18.11. Vähemmistövaltuutetun kyselytunti
1. opintokerho Hakunilassa (suomen ja englannin kielen oppimista)

Tiedotus

Lehtijuttuja Eläkeläinen lehteen 4

3. Hankkeessa tapahtunutta tammi-kesäkuu 2009 

Maahanmuuttajat + Eläkeläiset ry:n     
paikallisyhdistysten jäsenet

Leirit

Eläkeläiset ry:n kesäpäivät Jyväskylässä 15.–17.06. 35 + 3000
Hankeen esiintymisiä: Inkeriläisten Tuulistulla ryhmä 3 kertaa, Somalialaisten Golis-naisten esitys 
ja hankkeen voimisteluryhmä yhteisesityksessä

Kerhot 

Helsinki
Kontulan liikuntakerho, maanantaisin klo 9 - 11 25 + 8
15 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 348

Miesten liikuntakerho Myllypurossa, maanantaisin klo 13 - 15 7 + 2
15 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 87

Vantaa
Myyrmäen maahanmuuttajanaisten kerho, keskiviikkoisin 12 -15 12
13 kokoontumiskertaa, käyntikertoja yhteensä 131
Golis-naisten opintokerho, teemana kielen oppiminen 20 kokoontumiskertoja 11

Espoo
”Hyvä vointi” opintokerho, teemana terveys 20 kokoontumiskertaa 6
käyntikertoja yhteensä 124 
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Kertaluonteiset toiminnat

12.2. Retki Porvoon ja vierailu Porvoon yhdistyksen ystävänpäivillä 12 + 19
10.2. Vanhustyön keskusliiton venäjänkielisten vertaisryhmän tapaaminen 13
13.2. Nauvon leiriläisten tapaaminen Turussa 15 + 10
18.2. Helsingin kotouttamisryhmän tapaaminen Kinaporissa 17
26.2. Retki Glimsin talomuseoon 13 + 9

3.3. Blinien valmistus Malmin Yhdistyksessä 12 + 13
9.3. Miesten ryhmän talviretki Ramsinniemeen 3 +  5
9.3. Retki Fazerin tehtaaseen 20 + 3

10.3. Retki Espoosta Lohjaan ja 
vierailu Lohjan seudun Eläkeläisten teatteriesityksessä 11 + 40

25.3. Vierailu Hakasalmen villassa ”Varokaa mustalaisia” näyttelyssä 12
26.3. Vierailu Gallen- Kallelaan Tarvaspää museossa 10 + 9

6.4. Miesten ryhmän retki Suomenlinnaan 6 + 3
8.4. Vierailu Eduskunnassa

14.4. Kontulan ja Vartiokylän Eläkeläisten vierailu 
afganistanilaisten naisten ryhmässä 5 + 6

29.4. WeeGee museo 15 + 7 
4.5. Miesten ryhmän vierailu Lahdessa/ leiritapaaminen 21 + 5

13.5. Uudenmaan aluejärjestön ulkoilupäivä 11 + 80
14.5. Retki Hvitträskin museoon 25 + 5
15.5. Helsingin aluejärjestön ulkoilupäivä 15 + 70
26.5. Retki Kotkaan ja vierailu Kotkan yhdistykseen 28 + 20

2.6. Retki Vasikansaarelle 13

Tapahtumat

23.2. Talvirieha Vartiokylässä 25 + 40
4.3. Naistenpäivä Myyrmäessä 20 + 10
5.3. Naistenpäivä Hakunilassa 18 + 12

19.5. Tapakulttuuripäivä Kinaporissa 30 + 70
3.6. Espoon monikulttuuritapahtuma MOVE, 

hankkeen maahanmuuttajien ja järjestön jäsenien yhteisesitys 8 + 12 + 
yleisö 40 

Koulutus

29.-30.1. Liikunnan vertaisohjaajan kurssi
27.2. Historialakanoiden työpaja 6 + 30

3.4. Miten kohdata vaikeita tilanteita 
– koulutus yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden aktivisteille 3 + 17

25.4. Järjestön kesäpäivien voimistelun yhteisharjoitukset 13 + 45
27.-28.4. Opintokerho-ohjaajien tapaaminen Anjalankoskella 3 + 40
28.5. Somalialaisten naisten harjoitukset Jyväskylään kesäpäivien esitykseen 11

Yhdistyskäynnit

16.2. Yhdistysten aktivistien tapaaminen
27.1. Viherlaakso-Karakallio jäsenien tapaaminen 13

5.1. Etelä-Espoon jäsenien tapaaminen 30
24.2. Inkeri kulttuuriseuran vierailu Suti-kerhossa Kallio-Vallila yhdistyksessä 8 + 5  
24.2. Tuomarilan Eläkeläisten jäsenien tapaaminen 7

18.3. Viherlaakso-Karakallio Eläkeläisten vuosikokous, K.Kivistö vieraana 24
7.3. Myyrmäen naistenryhmän vierailu Myyrmäen yhdistyksen kerhossa (bingo) 9 + 35
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8.4. Turun kuntoeläkeläisten tapaaminen                                                                          25
20.4. Etelä-Espoon yhdistyksen 45v. juhla
22.4. Tikkurilan Eläkeläisten kevätjuhla                                                                       7 + 50

Yhteistyöryhmät

13.1. MOVA työryhmä (Helsingin monikulttuuriset vanhukset)
10.2. Venäjänkielisten työntekijöiden vertaisverkosto
19.2. VETO -Pakolaisavun vertaistoiminnanverkosto

2.3. MOVA etsivätyöryhmä
24.3. Inkeri-keskuksen Seniori-poveri hankkeen ohjausryhmä

2.4. MOVA työryhmä
7.4. Venäjänkielisten työntekijöiden vertaisverkosto

16.4. Espoon Setlementtiyhdistys/ monikulttuurinen toimintakeskus, käynti
11.5. Diak.-ammattikorkeakoulun työpaja, luento hankkeen kokemuksista

yhteistyö Tallinnan pedagogisen seminaarin kanssa
10.6. Kinaporin palvelukeskuksen Kohtaamisen-projektin ohjausryhmä 

3.6. Inkeri-keskuksen Seniori-poveri hankkeen ohjausryhmä

Ohjaus ja johtoryhmä

12.3. Johtoryhmä
25.3. Ohjausryhmä  

Muuta

28.1. Vanhustyö 2009 messut
25.2. Espoon kaupungin monikulttuurisuusohjelman 3. valmistelutyöpaja

- ikääntyvien maahanmuuttajien työryhmä
2.4. Syrjintä Suomessa kirjan julkaisutilaisuus Eduskunnassa
3.6. Integraatiofoorumi, venäjänkielisten kotoutuminen Suomeen
4.6. Demokratia työpaja maahanmuuttajayhdistyksille, keskustelut kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksista 

Tiedotus

12.3. Tiedotustilaisuus, Artikkeli Kansaan Uutisessa ja STT välittämänä Savon Sanomissa
Artikkeli Turun sanomissa Daysi Eläkeläiset perustamisesta
Juttu hankkeesta Varkauden Linjan Veto lehteen
Haastatteluja Jyväskylän kesäpäivillä Keskisuomalaiseen ja Kansan uutisiin
Lehtijuttuja Eläkeläinen lehteen 4 klp
WWW-sivut: Eläkeläiset ry:n sivut

Pakolaisavun vertaistoimintaverkoston sivut
Selma

Koulutusmateriaali

Opintokerho-ohjaajan opas ”Koti Suomessa”
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Liite 3 
Nauvon leiriohjelma

Leiriohjelma 
Kohtaamisia-leiri
Yhdessä-hanke
Majatalo Martta, Nauvo 1.12. - 4.12.2008

1.12 maanantai
Asiakkaiden haku: 10.30 bussi

Majoittuminen
12.00 Lounas.
15.00-16.00 Ulkoilu, mölkky
17.00 Päivällinen
18.00-19.00 Ryhmätyöskentely: tutustumme toisiimme, leiripuun rakentaminen
19.00-20.30 Saunominen 
20.30-21.30 Iltatee ja keskustelut

2.12 tiistai

8.00-9.00 Aamiainen
9.30-11.30 Kävely kirkonkylälle (opas1,5h), pienoisveneiden museo
12.00 Lounas
14.00-16.00 Ryhmätyöskentely: äänimaisema, vuorovaikutteinen äänien 
tunnistaminen ja muistojen herättäminen
17.00 Päivällinen
19.00-20.00 Saunominen
20.00-21.30 Iltatee ja keskustelut

3.12 keskiviikko

8.00-9.00 Aamiainen
10.00-11.30 Ryhmätyöskentely: neulahuovutus
12.00 Lounas
14.00-16.00 Ryhmätyöskentely:  saaristolaislimpun leivonta
17.00 Päivällinen
19.00-20.00 Saunominen
20.00-21.30 Runo/lauluilta ja iltatee

4.12 torstai

8.00-9.00 Aamiainen
10.00-11.00 Ryhmätyöskentely: Ajatuksia leiristä, leiripuun täyttäminen toiveilla
11.30 Lounas
12.30 Kotiinlähtö
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Tule mukaan kokkaamaan

iloiseen ilmapiiri in

t i ista isin 11.3., 8.4. , 22.4., 6.5. ja 20.5.

aina klo 10-14

TRAPESAAN Espooseen
(osoite: Kotikyläntie 5, 02770 ESPOO)

                                                       

TEEMME YHDESSÄ ERI KULTTUURIEN RUOKIA JA 
LEIVONNAISIA JA TUTUSTUMME SAMALLA TOISIIMME 

Ilmoittautuminen ja tiedustelut 5.3. mennessä: Eva Rönkkö 

puhelin: 040 501 3599, sähköposti: eva.ronkko@elakelaiset.fi 

Liite 4
Mainoksia
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Eläkeläiset ry:n YYhdessä –hanke järjestää 

Liikunnallinen

ULKOILUPÄIVÄ 
ikäihmisille

Paloheinän ulkoilumajalla perjantaina
15.5.2009 klo 11-15

Ohjelmassa:

“Tervetuloa Paloheinään” , aluejärjestön puh.joht. Pekka
Saarnio

“ Kuminauhajumppaa”, li ikuntaneuvos Eevi Kaasinen
Kuntolenkkeilyä (kuntopolut 1.5 , 3.0 ja 5.0 km)
Kenttäpeliä ( petanki, kroketti , mölkky ja tikat )

Kansantanssiryhmä Tallukoiden esitys
Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhlien voimisteluryhmän esitys

Paloheinään pääsee bussilla 66 ja 66 A , jotka liikennöivät
reittiä:

Rautatieasema, Hämeentie, Mäkelänkatu ja Pakilantie.

Ilmoittautumiset 11.5 mennessä Evalle 040 501 3599

Tule rohkeasti mukaan liikkumaan ja tutustumaan 

                              TAPAHTUMA ON MAKSUTON!                
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ELÄKELÄISET RY:n YHDESSÄ-PROJEKTI JÄRJESTÄÄ 

MONIKULTTUURISEN 
LIIKUNTAKERHON 55+ miehille 

LIIKUNTAMYLLYSSÄ
                                 Myllypurontie 1, Helsinki  

MAANANTAISIN kello 13- 15 

TULE MUKAAN IKÄÄNTYNEIDEN MIESTEN 
LIIKUNTAAN 

Ryhmässä saat tietoa hyvinvoinnista ja jaksamisesta, 

       Lisätietoja saa ohjaajilta:                                                        
           Eva Rönkkö 040 5013599 
           Päivi Dufvelin 040 750 2477      
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TULE JA KOE  

YHDESSÄTEKEMISEN ILO! 

                                                                                                              Eläkeläiset ry:n 

YHDESSÄ –hanke tarjoaa: 

Kuvallisen ilmaisun kurssi 

Myllypuron Liikuntamyllyssä, 

                                                                                                                               Pieni kokoustila 

Myllypurontie 1, Helsinki 

Ti. 4.3. klo 12-15 

Ti. 18.3. klo 12-15 
Ti. 1.4. klo 12-15 

Ti. 15.4. klo 12-15 
Ti. 29.4. klo 12-15 
Ti. 13.5. klo 12-15 

• Tutustumista väreihin ja 
erilaisiin menetelmiin 
• Kurssi on maksuton, 

YHDESSÄ –hanke tarjoaa 
materiaalit ja värit 

• Tule rohkeasti mukaan 
oppimaan ja ideoimaan! 
• Jokainen osaa luoda! 

• Kurssia ohjaa 
kuvataideopettaja Raili Laitine 
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                               Liite 5 Opintkerho.ohjaajan koulutuksen mainos ja ohjelma 

Haluatko kerho-ohjaajaksi? 

Yhdessä –hanke järjestää ohjaajakoulutusta! 

    

Aika:  Keskiviikot 14.5., 21.5., 28.5. ja 4.6. 2008 klo 10-16 
Paikka: Palvelukeskus Kinapori, Kinaporinkatu 9 A, Helsinki 

Tule sinäkin rohkeasti mukaan opintokerhojen ohjaajakoulutukseen! Saat  
arvokasta  tietoa ja opastusta monikulttuuristen ryhmien ohjaamiseen. 

Eläkeläiset ry:n Yhdessä –hanke järjestää opintokerho- 
ohjaajakoulutuksen tänä keväänä neljänä keskiviikkona Kinaporissa. 

Kouluttajana toimii KSL-opintokeskuksen koulutuspäällikkö Anneliina  
Törrönen. 

Koulutus on maksuton. Yhdessä –hanke tarjoaa sinulle  
mielenkiintoisen koulutuksen lisäksi ruokailun sekä koulutusmateriaalin. 

Mukaan pääsee 12 ensin ilmoittautunutta, joten toimi pian! 

ILMOITTAUTUMISET 2.5. mennessä hankeohjaaja Eva Rönkölle: 
   

puh. 040-501 3599   
sähköposti: eva.ronkko@elakelaiset.fi   

LIITE: Koulutuksen ohjelma 
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YHDESSÄ –HANKKEEN    
OPINTOKERHO-OHJAAJAKOULUTUS 

Koulutuksen ohjelma

Ke 14.5. klo 10-16 
Tutustuminen 
Yhdessä tekeminen ja oppiminen 
Hyvä ja huono oppiminen  
Mikä on opintokerho – opintokerhoon tutustuminen  
Mitä tehdään jatkossa 

Välitehtävä: Mitä haluaisit tehdä ja oppia yhdessä? Millaiset teemat ja sisällöt sinua kiinnostavat? 

Ke 21.5. klo 10-16 
Välitehtävän purku 
Millainen on hyvin toimiva ryhmä 
Mitä ohjaaja tekee 

Välitehtävä: Millainen ohjaaja haluat olla? 

Ke 28.5. klo 10-16 
Välitehtävän purku 
Opintokerhosta on moneksi – käytännön kerhoesimerkit  
Kerhon tavoite ja toimintasuunnitelma; miksi niitä tarvitaan ja miten ne tehdään 

Välitehtävä: Millaisen opintokerhon toimintaa haluaisit ohjata? Kerhoideointi ja suunnitelmat alulle 

Ke 4.6. klo 10-16 
Välitehtävän purku ja ideoiden kehittely yhdessä eteenpäin 
Opintokerhon hallinnointi 
Miten opintokerhoasia jatkuu koulutuksen jälkeen: tuki, apu ja käytännön asiat 
Yhteinen arviointi, ryhmän päätös ja juhlistaminen 

Lisäksi pohdimme monikulttuurisuutta voimavarana. 
Lämpimästi tervetuloa! 







Eläkeläiset ry, Mechelininkatu 20 A 1, 00100 Helsinki, puh. 020 743 3610

Yhdessä-hanke oli Raha-automaat-
tiyhdistyksen rahoittama ja Eläke-
läiset ry:n toteuttama hanke vuosi-
na 2007–2009. Sen tavoitteena oli
helpottaa ikääntyvien maahanmuut-
tajien elämää Suomessa.

Yhdessä-hanke järjesti

– maahanmuuttajien ja suomalais-
ten yhteisiä kursseja ja leirejä
– retkiä luontoon ja kulttuurikoh-
teisiin
– monikulttuurisia leirejä

Hanke tuki

– maahanmuuttajien opintokerho-
jen perustamista
– maahanmuuttajien omaa osaa-
mista

– maahanmuuttajien omaa aloit-
teellisuutta asioidensa järjestämi-
sessä

Hanke auttoi

– Eläkeläiset ry:n jäseniä toimi-
maan monikulttuurisessa ympäris-
tössä
– yhteistyökumppaneita oivalta-
maan järjestöjen tarjoamat mah-
dollisuudet monikulttuurisissa
hankkeissa

Asenteet muuttuivat

Hankkeen tuloksia on arvioitu laa-
jalla kyselytutkimuksella, arvioin-
tipäivillä ja henkilöhaastatteluil-
la. Selvityksen mukaan hanke lisä-
si myönteistä suhtautumista maa-
hanmuuttajiin.

Yhdessä-hanke loi uusia toimintamalleja
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