
R A P O R T T I  2 0 1 9

M O N I K U L T T U U R I N E N  J A  R A S I S M I  V A S T A I N E N  T Y Ö

MONIKULTTUURINEN

TOMINTAKESKUS

GRANIITTI



Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry
Graniittitie 9
00710 Helsinki

Monikulttuurinen toimintakeskus Graniitti

Hankkeen tausta

Suomi on monikulttuurinen maa, joka monikulttuuristuu koko ajan. Suomessa asuu noin 6,6

prosenttia ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Suurin maahanmuuttajaryhmä heistä ovat

venäjänkielisiä, joita on yli 78 000. Noin 50% eli yli 35 000 venäjänkielisitä asuvat

Pääkaupunkiseudulla. Venäjänkieliset ovat suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa, ja

sen erikoisuus on erittäin laaja moniaisuus ja heterogeenisuus. 

Edustamme hyvin laajan joukon eri maista, alueista, kulttuureista ja uskonnoista

muuttaneita, mikä on sekä meidän (venäjänkielisten) kulttuurinen vahvuus että suuri

haaste.  Toisena suurena haasteena on asenteet ja ennakkoluulot kantaväestön ja

venäjänkielisten välillä. Vieläkin osalla kantasuomalaisista on hyvin jyrkät mielipiteet

venäläisistä. Suomen ja Venäjän yhteinen historiaa taakka on edelleen

vaikuttaa ihmissuhteisiin. Sen lisäksi myös venäjänkielisten ja muiden

maahanmuuttajaryhmien välillä, sekä muiden maahanmuuttajaryhmien keskellä tai

kantaväestön välillä voi olla epäluuloja. Yhteiskunta ei ole aina valmis vastaanottamaan

muualta muuttanut, ja yksinäisyys ja osattomuus on monille ongelma.  

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön tärkeä tehtävä on avoimen vuoropuhelun

edistäminen kulttuurien välissä. Sen toteuttamiseksi on luotu Monikulttuurinen

Toimintakeskus, joissa voi kohdata muista kulttuureista tulleita ihmisiä, kokea

yhteisöllisyyttä, tavata vertaisia ja pitää yllä sekä omaa kulttuuriansa että tutustua muihin

kulttuureihin yhdessä paikassa. Toimintakeskuksen toiminta on

asiakaslähtöinen.Osallistuminen kulttuuriseen toimintaan on myönteinen kokemus ihmisten

hyvinvoinnille sekä sitä kautta myös yhteiskuntaan kiinnittymiselle. 

Monikulttuurinen Toimintakeskus GRANIITTI on turvallinen paikka, jossa voi tavata muita

samasta kulttuurista olevia ihmisiä, sekä tutustua kantaväestöön ja muihin kulttuureihin,

sen toiminta on tärkeä sekä verkoston ja monikulttuuristen suhteiden luomisen, että

rasismin vastaisen toiminnan kehittämisen kannalta.



Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea

venäjänkielisten maahanmuuttajien mahdollisuuksia ylläpitää omaa kulttuuria ja kieltä,

tutustua monikulttuuriseen toimintaan, sekä lisätä kontakteja kantasuomalaisiin. Tämän

tavoitteen saavuttamiseksi tarjotaan Pääkaupunkiseudulla asuville venäjänkielisille

maahanmuuttajille matalan kynnyksen monikulttuurisuutta ja osallisuutta lisäävää

toimintaa.  

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan päämäärä oli luoda pysyvä toimintakeskus, jonka tarjoama toiminta lisää

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä ja auttaa vähentämään

ennakkoluuloja.

Toiminnan tavoitteena oli: 

- Ennaltaehkäistä maahanmuuttajien sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle joutumista

asiakaslähtöisten toimintamahdollisuuksien luomisen kautta.

- Edistää yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä kantaväestön osallisuutta

toimintaan ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, mikä tukee

kaksisuuntaista kotoutumista. 

- Lisätä osallisuutta varsinkin niiden venäjänkielisten maahanmuuttajien ja muiden

asukkaiden keskuudessa, jotka ovat eniten syrjäytymisvaarassa ja joilla on suurin tuen tarve

– työttömät, ikäihmiset, nuoret, ja lapset. 

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö on järjestö, joka rakentaa uusia mahdollisuuksia

yhteistyölle eri taustaisille maahanmuuttajayhdistyksille sekä rakentaa siltoja suomalaisten

yhdistyksen kanssa monikulttuurisuustoiminnan kehittämiselle. Keskusjärjestöllä on pitkä

kokemus monikulttuurisen toiminnan ja tapahtumien järjestämisestä. 

TAIKE:n avustus vuodelle 2019 on mahdollistanut erilaisten väestöryhmien vuoropuhelua,

kohtaamista sekä kulttuuritoiminnan kehittämistä. 

TAIKE:en avustuksen avulla kehitettiin monipuolinen toiminta eri ikäisille ja taustaisille

osallistujille.



Hankkeen kohderyhmät  

Hankkeen kohderyhmänä olivat Helsingissä tai Helsingin lähiöissä asuvat maahanmuuttajat

ja muut asukkaat, jotka haluavat osallistua monikulttuuriseen toimintaan suomen- ja

venäjänkielisessä ympäristössä, erityisesti työttömät ja äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevat

naiset ja heidän lapsensa sekä nuoret.  Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ja sen

osastot ja yhteistyökumppanit tavoittavat Toimintakeskus Graniitti toiminnassaan yli 500

asiakasta joka viikko.  

Toisena kohderyhmänä olivat muut järjestöt, joiden toiminta oli monikulttuurinen ja avoin

kaikille.   

Toimintakeskus GRANIITTIToimintakeskuksen «Graniitti» historia lähtee kesästä 2016. 

Silloin Keskusjärjestö on vuokrannut ensimmäistä kerta oman 135m2 tilan Helsingin

Pihlajamäessä. Keskusjärjestön paikallisosastot olivat ilman omaa tilaa ja Keskusjärjestön

tila antanut mahdollisuus kehittää paikallistaa toimintaa. Vuoden 2016 aikana oli rakennettu

monitoimisali, pukuhuoneet, pieni keittiö, odotustila ja opetusluokka. Taike:n avustus

mahdollistanut Toimintakeskuksen tilan lisäämistä ja kesällä 2017 Keskusjärjestö on

vuokrannut ja rakentanut lisää toimitiloja: iso keittiö/monitoimitila, lasten leikkihuone,

monitoimisali, iso odotustila ja opetusluokka. Yhteensä tila on 400 m2. Jossa syksyn 2017

aikana alkoi tiivis monikulttuurisen ja kulttuurisen toiminnan kehittäminen.  Avustus vuodeksi

2019 oli kolmas Toimintakeskuksen toiminnan kehittämiseksi, ensimmäisen avustuksen

tähän toimintaan Keskusjärjestölle tuli vuonna 2017. Vuodeksi 2019 monikulttuurisen

toiminnan kehittämiseen Keskusjärjestölle oli myönnetty TAIKE:lta 12 000€.   

Avustuksella vuoden 2019 aikana jatkettiin kehittämään vuonna 2017 aloitettu toiminta

Toimintakeskuksessa GRANIITTI, joka sijaitsee Helsingin Pihlajamäessä.



Vuoden 2019 toimintakokonaisuuden nimi oli edelleen ”Graniittiklubi”.  

Graniitti-klubista on tullut hyvin tunnettu monikulttuurinen toiminta, jossa mukana on eri

kansojen edustajat, sekä kantaväestö. Toiminta oli ilmainen ja avoin kaikille, osalle

toiminnalle vaadittiin ilmoittautumista, tilan ja materiaalin takia. Osa tapahtumista olivat

pientä maksua vastaan.  

Toiminnasta tiedotettiin Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön omilla netti-

sivuillaan www.svkeskus.fi. Sivustoon asennettu kalenteri, jossa näkyy toimintakeskuksen

toimintaa viikon jokaisena päivänä. Toimintakeskukselle oli perustettu oma sivusto

Facebookissa, jonka kautta hyvin tavoitettiin kohderyhmää.  

Myös SoMe:n kanavat olivat tehokasta toiminnasta tiedottamisesta: omat Facebook ryhmät,

paikallisten yhdistysten omat ryhmät, kuten Pihlajamäkiseuran omat Facebook-ryhmän

kautta, myös lähialueiden Viikki, Pihlajisto, Malmin ryhmät. Sosiaalimedian kautta on helppo

jakaa tietoja tapahtumista ja koulutuksista. Toimintakeskuksen esitteitä ja julisteita jaettiin

hankkeen aikana kunnan kirjastoihin, nuorisotaloihin, neuvoloihin, sosiaali- ja

terveysasemille sekä yhteistyökumppaneille.  Monikulttuurinen toimintakeskus toimii myös

harjoittelupaikkana opiskelijoille (esim. AMK ja aikuiskoulutuskeskus) ja TE-toimiston

asiakkaille työkokeilupaikkana.

”Graniittiklubi” sisältänyt:   

Säännöllinen toiminta oli järjestetty vuoden aikana vähintään kerran viikossa. Se oli

järjestetty aamuisin ja päivisin niin, että sinne ensi sijaisesti oli mahdollista osallistua

äitiyslomalla oleville perheille, eläkeläisille ja työttömille.  

1.    Kiva Aamu – monikulttuuriset ohjatut tapaamiset äitiyslomalla oleville äideille vauvojen

ja pikkulasten kanssa.  

2.    Suomen kielen keskustelukerho RelaClub – jossa aiheena on “Monikulttuurinen Suomi”



3.    Suomen kielen klubi – ”Puhutaan suomea” 

lyhyt kurssi 

4.    Monikulttuurinen ”Play jooga” aikuisille

 5.    ”Maailmaan keittiö” – klubi, monikulttuuriset 

ruoanlaitto työpajat.

6.    ”Taideklubi” - käsityökerho 

7. Ompelukerho aikuisille 

8. Monikulttuurinen laulukerho 

Kulttuuriset tapahtumat oli järjestetty harvemmin 

kuin säännöllinen toiminta, tapahtumilla oli tarkoitus

 tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät osallistuu 

säännölliseen Toimintakeskuksen toimintaan, 

eivät tiedä Toimintakeskuksen olemasta olosta 

tai joilla on eri kiinnostukset, tai toiminta aamulla 

tai päivisin ei sopii. Tapahtumat olivat järjestetty

 viikonloppuisin. 

Kulttuuriset- ja monikulttuuriset ja muut tapahtumat.
1.    Monikansallinen Äitienpäivä

2.    GRANIITTIN avoimet ovet

3.    Monikulttuuristen käsityöläisten Joulumarkkinat

4.    Helsingin kaupungin alueluotsi ja osallistuva budjetointi

5.    ”Я+ПАПА” – liikunnallinen toiminta isille pienten lasten kanssa yhteistyössä

Uudenmaanpiirin MLL ”Isäkaverit-hanke”



”Kiva Aamu” – monikulttuuriset tapaamiset äitiyslomalla oleville äideille vauvojen ja

pikkulasten kanssa tuli hyvin tunnetuksi paikallisille eri taustaisille perheille. Toiminnan

tarkoitus oli järjestää mielenkiintoista toimintaa äideille ja vauvoille, ja osallistuminen ei vaatinut

mitään. Toiminta järjestettiin kerran viikossa maanantai aamuisin ja sen ohjasi Graniitin oma

ohjaaja ja ja sosiaali-alan opiskelijat ja harjoittelijat. Kerhossa oli erilaisia mielenkiintoisia

toimintoja, mm. aistiteltta, sormimaalaus, perinteinen muskari ja keskusteluita äitien

kiinnostavista aiheista, esim. suomalaisesta yhteiskunnasta, lasten kasvatuksesta Suomessa,

kaupungin palveluista perheille jne.  Toiminta oli kokonaan suomen kielellä, mutta samalla

tarvittaessa se oli myös selkokielellä maahanmuuttajataustaisille osallistujille. Toiminnassa

mukana oli hyvin tasaisesti sekä suomalaisia

äitejä, että maahanmuuttajataustaisia äitejä.  Lapsille oli tarjottu pientä ohjelma ja

mahdollisuus leikkiä itsenäisesti tai keskenään lasten kanssa. Äideille oli tarjottu kahvi, tee ja

mahdollisuus keskustella keskenään. Ohjaaja oli myös etsinyt vastauksia, jos osallistujilla oli

kysymyksiä arjen helpottamiseksi, esim. lasten päivähoitoon liittyvät asiat, ajan varaus

neuvolaan ja vastaavia tilanteita, joissa asiakkaat tarvinneet apua suomen kielen puuttuvan

tiedon takia tai muista syistä.   

Suomen kielen keskustelukerho RelaClub – jossa aiheena on “Monikulttuurinen

Suomi”. RelaClub oli käynnistetty jo vuonna 2017, tarkoituksena oli keskustella suomen kielellä

vertaisohjaajan kanssa. Yhteistyötahona toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pihlajamäen

paikallisyhdistys ja vertaisohjaajana toimii kokenut ohjaaja Petri Öhman ja venäjänkielinen

apuohjaaja Pavel Zinovyev. Ryhmä järjestettiin kerran viikossa torstaisin, se oli auki kaikille,

mutta kaikki osallistujat olivat maahnamuuttajataustaiset helsinkiläiset. Ryhmässä keskusteltiin

suomen kielellä Suomen kielestä, kulttuurista, tavoista, juhlista, perinteistä. Ohjaaja oli

valmistautunut jokaiselle kerralle ja esittänyt uusia keskusteluaiheita. Ryhmässä tutustuttiin

Suomen historiaan. RelaClubin puitteissa katsottiin myös suomalaisia elokuvia. Osallistujien

mielestä toiminta oli erittäin hyödyllistä sekä suomen kielen taidon vahvistamisen

näkökulmasta, että suomen kulttuurin ymmärtämisen näkökulmasta. Monet osallistujat

kertoneet, että heillä on liian vähän mahdollisuuksia päästä keskustelemaan suomen kielellä,

koska he eivät tiedä mistä saa suomea puhuvaa kaveria, RelaClub oli ratkaisu tälle

ongelmalle. Osallistujille vuoden 2019 lopussa oli järjestetty perinteinen suomalaisen tapojen

mukainen pikkujoulu.



Suomen kielen klubi – ”Puhutaan suomea” oli lyhyt kestoinen kerran viikossa tapahtuvaa

kurssi, jossa painopisteenä oli suomen kielen kielioppi. Ryhmä oli pientä maksua vastaan. 

 

Monikulttuurinen Play-jooga on kaikille avoin ohjattu joogatunti, joka järjestettiin kerran

viikossa perjantai aamuisin. Toiminnan tarkoituksena oli liikunnan kautta saada ihmisiä yhteen

taustasta ja kielitaidosta riippumatta. Osallistujat olivat erilasten etnisten ryhmien edustajat ja

valtaväestön edustajat. Jooga tunti ohjasi kokenut ohjaaja, ja ohjaus tapahtuu suomen,

englannin ja venäjän kielellä. Toiminta oli hyvin suosittu, sali oli aina täynnä. Ohjelma sopinut

hyvin sekä aloittelijoille, että vähän edistyneille osallistujille. Positiivista oli se, että osallistujaa

oli tasaisesti sekä suomenkielisiä, että muiden kieliryhmien edustajaa. Alueella toimivat

järjestöt laajasti tiedottaneet PlayJoogasta. 

 ”Maailmaan keittiö” – monikulttuuriset ruoanlaitto työpajat. Toimintakeskuksessa on

varustettu iso oikea keittiö, jossa Keskusjärjestön osasto järjestää ruoanlaitto kerhoja lapsille ja

aikuisille. Keittiössä on kaikki tarvittavat laitteet ja astian ruoan valmistamiselle. Ruoanlaitto

työpajat olivat monikulttuuriset ja avoimet kaikille. Osallistuminen vaatii ilmoittautumista, koska

keittiöön mahtuu noin 10 osallistujaa. Työpajassa valmistettiin ja kokattiin yhdessä eri maiden

ruoat.  Työpajat järjestettiin joskus aamuisin, joskus iltaisin, se mahdollisti tasaisempi

osallistuminen, myös työssäkävijät pääsivät mukaan iltaisin, kun työttömille ja eläkeläisille

aamut sopineet parempi.  Tarkoituksena on joka kerta kokata eri aiheista ruoka, esim.

keitot, bliinit tai jälkiruoat. Erittäin suosituiksi tuli gluteeniton ja maidoton-ruoan työpajat.

Toiminnassa mukana olivat sekä kantaväestön edustajat, että maahanmuuttajataustaiset.

Kokkaamisen yhteydessä syntyy kulttuurien välistä keskustelua. Toiminnassa käytettiin

suomen ja englannin kieli. Yhteistä tekemistä ja sitten yhteinen syöminen toi mukavan

tunnelman ja aitoa vuorovaikutusta eri kulttuurien välissä.



Taideklubi - käsityökerho Kerho järjestettiin kerran viikossa ja joka kerta oli erilainen ohjelma.

Tarkoituksena oli saada yhteen eri taustaisia ja kielisiä ihmisiä yhteen, ja mukavamman

toiminnan kautta syntyy dialogia, vuoropuhelua ja kulttuurista kohtelua. Taideklubin

ohjelmassa oli mm. akvarellimaalausta, villa-huovutusta, batikkia, saipun valmistelua ja muuta

vastaava. Taideklubi on kaikille avoin ja maksuton, materiaalit ja tarvikkeet tarjottiin ilmaiseksi.

Käsityö on hyvin suosittu harrastus kantaväestöllä, joka mielellään lähti mukaan toimintaan.

Toiminnassa oli myös venäjänkielisiä osallistujaa ja kerhon aikana syntyy mielenkiintoisia

keskusteluja, jotka poistaneet ennakkoluulot ja vahvistaneet etnisiä suhteita.  

Tapahtumat ja toiminta yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa 

1.   Monikansallinen Äitienpäivä Keväällä 2019 Kansainvälisen Äitienpäivän kunniaksi

järjestettiin Monikansallinen Naistenpäivä, jossa tarkoituksena oli yhdistää eri maista tulleita

naisia yhteiseen tekemiseen. Tapahtuma oli järjestetty yhteistyössä Monaliiku ry:n, jonka

kohderyhmänä on monikansalliset naiset ja Maunulan Spinni ry:n kanssa, joka tarjosi osaa

liikunnallista ohjelmaa. Naisille ohjelmassa oli jooga, sauvakävelyä, pöytätennistä, tanssia ja

ruoanlaittoa. Lapsille oli käsityötyöpaja. Mukana oli 89 osallistujaa. Isät ja pojat olivat

kokkaamassa ”Maailmaan keittiö” klubissa siinä aikana, kun naiset ja tytöt olivat muussa

ohjelmassa mukana. Tapahtumasta tuli lämpimät palautteet ja monikulttuuristen tapahtumien

suunnittelu vuodeksi 2020 on jo käynnissä.   

2.    GRANIITTIN avoimet ovet

Elokuussa 2019 Toimintakeskuksessa oli järjestetty Avoimet ovet, jossa kaikki talossa

toimintaa järjestävät Keskusjärjestön osastot ja muut tahot esittäneet toimintansa. Osallistujille

tarjottiin erilaista ohjelmaa, mahdollisuus kokeilla eri toimintamuotoja, käsityöt ja ruoanlaitto. 



3.    Pihlajamäen kyläjuhla. 

Keskusjärjestö ja TAIKE:n hanke oli myös mukana muiden järjestöjen ja tahojen järjestämässä

tapahtumissa suunnittelusta toteutukseen. Pihlajamäki, jossa Toimintakeskus sijaitsee on alue,

jossa asuvat iso määrä ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, myös Pihlajamäkiseura on erittäin

aktiivinen paikallinen yhdistys, jonka kanssa meillä on rakennettu hyvät ja vahvat

yhteistyösuhteet. Kesän lopussa Pihlajamäessä järjestetään iso kyläjuhla, jossa kaikki alueella

olevat toimijat esittävät oma toimintaa ja järjestävät jotain ohjelmaa osaa

tapahtumaa. ”Graniittiklubi” oli mukana Pihlajamäen kyläjuhlassa eittämässä toiminta,

osallistujille oli jaettu aikataulut ja toimintaesitteet. ”Maailmaan keittiö”-klubi oli myymässä

venäläiset bliinit eri täytteillä. Lapsille oli järjestetty ohjattua pöytätennis kokeilua ja

minipingngis kokeilua sekä hauska polku ja taidepajat. Myös pienille lapsille oli järjestetty

muovailumassa käsityöpaja, jossa osallistujat pääsivät ohjatusti tekemään koristekortit

muovailumassasta. Tapahtumaan osallistuminen oli hyvä mahdollisuus tehdä toiminnan

näkyväksi paikallisille asukkaille.  

4.    Helsingin kaupungin alueluotsi ja osallistuva budjetointi. 

Hankkeen puitteissa oli luotu yhteistyö myös Helsingin kaupungin luotsin kanssa. Alueen

luotsina toimii Outi Rissanen, jonka tarkoituksena on tutustua alueella toimiviin järjestöihin ja

heidän toimintaan, kehittää yhteistyötä järjestöjen kanssa ja järjestöjen välissä.  Hankkeen

aikana Toimintakeskuksessa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa järjestettiin

Osallistuvan budjetointi puitteissa OMA STADI peli-illan venäjän kielellä, jossa

Toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa oli ehdotettu toimintamuotoja nuorten vapaa-ajalle,

jotka menivät 2 kerrosta äänestystä läpi. Mahdollisesti hankkeella on luotu hyvät edellytykset

vaikuttamaan Helsingin palveluihin.

5.    ”Я+ПАПА” – liikunnallinen toiminta isille pienten lasten kanssa yhteistyössä

Uudenmaanpiirin MLL ”Isäkaverit-hanke”.Toimintakeskuksessa järjestettiin yhteistyössä

Uudenmaapiirin MLL ”isäkaveri” – hankkeen kanssa monikulttuuriset liikunnalliset

aamutapaamiset kerran viikossa lauantaisin isille pienten lasten kanssa. Ohjelmasta vastasi

MLL ja Keskusjärjestön osasto Maunulan Spinni ry. Toiminnassa mukana olivat sekä

maahanmuuttajataustaiset perheet, että kantaväestön edustajat, lähialueella asuvat perheet.  



Nuorten teatteri. Monikielisten nuorten työryhmä oli järjestänyt Graniitilla omaa aloitteista

säännöllistää esiintymis- ja teatterikerhoa. Nuoret harjoittelivat esiintymisen taitoa ja

valmistaneet omat esityksen, joka perustuu nuorten omaan käsikirjoitukseen.Nuoret

valmistaneet myös itse lavastukset, ompelivat esiintymispuvut. Esitys oli järjestetty Graniitilla

kauden lopussa, nuoret tekivät omat esityskutsut ja flayerit. Katsojaa oli yli 60 helsinkiläistä.



Lasten teatterikerho oli järjestänyt vuoden aikana 2 isoa esitystä – keväällä ja Uutena

Vuoteena. Lapsille oli järjestetty iso Uuden Vuoden juhla venäläisen tavan mukaan, jossa

vieraili Pakkas Ukko ja lumityttö, jotka leikkineet, laulaneet ja tanssineet lasten

kanssa.   Eridan ry oli järjestänyt säännölliset kitara kerho ja kuoro, jotka ovat matalla

kynnyksellä kaikille avoimet.  DanceMix oli järjestänyt luovan taiteen harjoituksia kerran

viikossa, jonka sisältönä oli tanssi- ja laulu interaktiivisen esityksen valmistelu.

Maunulan Spinni ry oli järjestänyt nuorten lautapeli illat, jossa nuorille järjestettiin

mahdollisuus pelata ilman ohjaaja tai aikuista lautapeleja.  

Chess Galaxy ry oli järjestänyt isot monikulttuuriset Shakki turnaukset, jossa vierailivat

osallistujat mm. Pohjois-Karjalasta, Imatrasta, Lahdesta, Espoosta ja Helsingistä.



Tulokset ja vaikutukset  

·       Projektin tuloksena on matalan kynnyksen monikulttuurinen toimintakeskus, jonka

tarjoamaa kulttuuritoimintaa lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, sekä ehkäisee syrjäytymistä ja

auttaa vähentämään ennakkoluuloja. Toimintakeskuksen toiminnalla vaikutetaan

yhteiskunnallisiin ongelmiin, joista syntyy yksinäisyyttä, osattomuutta ja kulttuurien välistä

ennakkoluuluja.  

·       Hankkeen tuloksena oli kehitetty erilaisia toimintamahdollisuuksia,

kuten kulttuurisia kerhoja ja tapahtumia, keskustelu- ja muita ryhmiä, jotka toimivat

asiakaslähtöisesti.

 ·       Hankkeen tuloksena oli kehitetty yhteisöllisyyttä, yhdenvertasuutta ja kulttuurien välistä

vuorovaikutusta edistävää toimintaa ja kantaväestö osallistuu aktiivisesti toimintaan.  

·       Eniten syrjäytymisvaarassa oleville, kuten nuorille, lapsiperheille ja yksinhuoltajille sekä

työttömille oli toteutettu omat matalan kynnyksen kulttuuritapahtumat tavoitteidensa

mukaisesti.

Seuranta ja arviointi Toimintakeskuksen toiminnan seurantaa ja arviointia toteutettiin

kävijämäärien ja tapahtumien perusteella, kävijöiden mielipidekyselyillä, vapaaehtoisten

haastatteluilla.  Pidetään toimintakeskuksessa avoin vieraskirja, johon kävijät itse laittavat

omaa merkintä päivittäin. Vieraskirjan avulla arvioidaan kävijämäärät sekä

sukupuolijakautuma, jolle olisi omaa merkintä.  Toimintakeskuksessa kävijämäärä viikkottain

oli noin 400 eri toimintoihin ja tapahtumiin osallistujaa lasten mukaan lukien.

Yhteistyökumppanit:

Pihlajamäkiseura ry

Pihlajamäen seurakunta

 VISIO-opintokeskus 

Monaliikku ry 

Uudenmaanpiirin MLL ”Isäkaveri”-hankeMLL 

Pihlajamäen paikallisyhdistys

DanceMix ry

Eridan ry

Chess Galaxy ry

Maunulan Spinni ry

Graniitti Nuoret ry


