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Metka-kylätalo, Lieksa

työyksikkö  

 Kolmannen sektorin palvelu 

 Ei saa tehdä viranomaisten työtä, mutta tekee yhteistyötä 

viranomaisten kanssa (kaupunki, kela, te-palvelut, SiunSote...)

 Lieksan Somaliperheyhdistys omistaa Meta-kylätaloa vuonna 2015 alkaen. 

 Yhdistyksen tuottamat palvelut rahoitetaan mm veikkauksen tuella, ja ne ovat käyttäjille 
maksuttomia. Muut rahoittajat ovat esimerkiksi Leader, OKM, Taike, Lieksan Kaupunki, 
SKR). 

 Toimintaan voi myös itse osallistua toimimalla vapaaehtoisena tukihenkilönä. 

 Metka-talon tarjoama apu on esimerkiksi maahanmuuttajien vertaistukea, kasvokkaista 
neuvonta ja ohjausta, puhelinauttamista, verkkoauttamista, hyvinvointi ryhmät, harrastus 
ja liikunta kerhot, koulutukset, tapahtumat, yhteisöpuutarha,työssäoppiminen, kuntouttava 
työtoiminta ja oppisopimus mahdollisuuksia, mm. 

 Kohderyhmät: erityisesti heikossa asemassa olevia ihmisiä, kaikki ikäisiä ja kansallisuus 
riippumatta. 



Metka-kylätalo 2019 

Kohtaamispaikka

100% peruskorjausta saavutettu 



Lieksan Somaliperheyhdistys ry

 perustettu vuonna 2013

 yhdistyksen tavoitteena on :

 auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan

 toimia siltana maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä 

 toimia rasismin kitkemiseksi yhteiskunnastamme. 



Lieksan Somaliperheyhdistys

 Lieksan Somaliperheyhdistys osti Rantalantie 7:n 

kiinteistön v. 2015 

 Talossa ei ollut sähköä, ei vettä…

 Maahanmuuttajat itse peruskorjaavat, tavoitteena 

kaikille avoin Metka-kylätalo palveluineen ja 

yritystoimintoineen. 



Hankkeet 

ja

yhteistyö  



Kerhot, koulutukset, retket, tapahtumat, yhteisöpuutarha…….





• Työtehtäviä tarjolla:

• Rakennusala, kiinteistönhoito, puutarha

• Siivous ala 

• Asiakaspalvelu 

• Työvalmennus / ohjaus / kuntoutus 

• Lasten ja nuorten ohjaaja

• Vapaan ajan/kerhon ohjaaja

• Liikunta ohjaaja 

• Kielen opiskelu

• Projektitöitä 

• Toimistotyö 



Valmiudet 

• suomalainen työkulttuuri tutustuminen / osallistuminen /aktivointi

• suomen kielen vahvistaminen 

• ammattialan valinta helpottaminen / neuvonta

• osaaminen vahvistaminen - koulutuksia: työturvallisuus, 

paloturvallisuus, hygienia, yrittäjyys.  

• palaaminen työelämään, kuntoutus  

• tuki työnhakuun ja koulutuksen hakuun, atk, sähköiset lomakkeet, cv 

• oppisopimus koulutusmahdollisuus  



METKA kyläkulttuuritalon toimintaa 

- Ohjaus- ja neuvontapalvelut, vertaistuki

- Kerho ja harrastusmahdollisuuksia, kulttuurikahvilat

- Mahdollisuus opiskella (erilaiset oppijat, kansalaisopisto, omat koulutukset)

- Yhteisöpuutarhatoiminta

- Peruskorjaus

- Autamme työnhaussa

- Lapsille ja nuorille liikuntaa ja sirkusta, taidetta.

- Kesäleiritoiminnat

- Kansainvälinen toiminta mm. Sortava ja Somalia

• Tarjoamme ilmaiseksi tiloja käyttöön

- Vapaaehtoisten vetämät toiminnat

Rahoitus: Stea, Leader, Lieksan kaupunki, eri säätiöt, pankkilaina ja oma 

varainkeruu



Vertaistuki





 Lieksan Somaliperheyhdistys ry osti hylätty talo vuonna 2015, alueella missä monet maahanmuuttajat 

asuvat.  

 Metka-kyläkulttuuritalossa työskentelee:

- 4 työntekijää hankerahoituksen kautta, (2 työvalmentajaa)

- 1 rakennusinsinööri yhdistyksen oma rahoitus (elokuulle saakka)

- 1 Hiiranin Pisara hanke, yrittäjyyttä ja puhdasta vettä Somaliaan

- 2 nuorta, sirkustoimintaa ja yhteistyötä Sortavalan kanssa

- 2 nuorta kesäsetelin kautta, lasten kesäleiritoiminta

- 8 palkkatuella ohjaajat, siistijä, puutarhuri, kiinteistötyö, taiteilija

- 3 osa-aikaista/satunnaista hankkeiden ostopalvelun kautta ( ohjaajat liikunta, sirkus, koulutus)

- YHTEENSÄ 21 TYÖNTEKIJÄÄ

- 4 HARJOTTELIJAA PERUSKORJAUKSESSA (aikuisten peruskoulun, suomen kielen opiskelijat)

- 4 KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA, 2 TYÖKOKEILUSSA, 6 Työssäoppiminen jakso, monta

vapaaehtoisia ja asiakkaita neuvontapalveluissa. 

- OPPISOPIMUSKOULUTUSMAHDOLLISUUKSIA! 5 koulutettu työvalmentajaksi.



Uusia työntekijöitä

 1 Mielenterveys ja päihde ammattitutkinto (oppisopimus ja palkkatuki)

 1 Merkonomi opiskelija (hankkeen kautta + oppisopimus) 

 2 Nuoriso ja yhteisö ohjaaja (hankkeen kautta ja oppisopimus)

 1  osa-aikainen työtekijä (venäläistaustainen, Goals hanke, nuoret venäläiset 

vertaistuki)

 1 osa aikainen työtekijä ( NO5 Novelli-hanke, kirjallisuus, taide)

 2 työkokeilija (lasten kerhot, hoito ala)

 1 työssäoppimisessa (lasten hoito)  



Työvalmennuspalvelut, syvemmän 
palvelun - ja vertaistuen ryhmille 

Metka kyläkulttuuritalossa

Maria Victoria de la Cruz Molinari

Muhamed Makaran Abdullahi

11.10.2019

Riveria Ammattikoulu              Kuntoutus-, tuki-,ja ohjauspalvelut  erikoisammattitutkinto                   

Kehittämistyö 



❑ Kehittämistyö työstetään Metka kyläkulttuuritalon työyksikössä (yhdistys 

näkökulma), joissa työsuhteessa olevat työntekijät ja työvalmentajat ovat monesta 

eri kulttuurista.

❑ Tässä kehittämistyössä ohjausta tarvitsevat asiakkaat on jaoteltu ryhmiin heidän 

tarvitseman tuen perusteella (Lapin Yliopisto, Maahanmuuttajien kokemuksia 

kotoutumisesta ja työllistymisestä Lapissa, Dr. Nafisa Yeasmin, 2019) ja Metkassa 

tarjoutuvat työtehtävät on puolestaan jaoteltu työn vaativuuden perusteella. 

❑ Tämän kehittämistyön tehtävänä on edistää ja kehittää Metka-talon 

työvalmennuspalveluja. 



 Metka kylätalolla on päädytty jäsentämään tuen tarpeen määrää ja 

laatua ”tyypittelemällä” Maahanmuuttajat tukiryhmittäin. Tämä 

jäsennystapa on kehitetty Lapin yliopiston hankkeessa 

”Maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta ja työllistymisestä 

Lapissa” (Dr. Nafisa Yeasmin): 

• Syvemmän palvelun ryhmä (dependent)

• Vertaistuen ryhmä (interdependent) 

• Oma-aloitteisten ryhmä (motivated) 

 Jaottelun perusteella sovitaan kullekin ryhmälle sopivimmat 

toimenpiteet



Lapin yliopiston hankkeessa ”Maahanmuuttajien kokemuksia 

kotoutumisesta ja työllistymisestä Lapissa” (Dr. Nafisa

Yeasmin)

•Työuran suunnittelu ei ole kovin helppo tehtävä 

•työnhakijat tarvitsevat työnhaun alkuvaiheessa tukea säännöllisesti, 
kanssakulkijan.

•Yhteydenotot yrityksiin ja sidosryhmiin on vaikea 

•Perehdytys vaiheen ongelmat, esim. motivaation puute 

•Strateginen vaiheen ongelmat, esim. oman osaamisen soveltaminen 

Dependent

Syvemmän palvelu ryhmä

•Työuran suunnittelu on helpompaa vertaistuen ryhmän avulla

•Melko hyvin perehtyy alueen työelämään

•Strategisen vaiheen tehtävät, kuten oman osaamisen soveltaminen, CV, portfolio, 
on helpompaa.

•Toimintavaiheen tehtävässä mukana, mutta hyvin riippuvainen tukiryhmästä. 

•Taktisessa vaiheessa myös riippuvainen tukiryhmästä. 

Interdependent

Vertaistuen ryhmä

• työuran suunnittelu on valmis 

• hyvin helposti perehtynyt Suomen työelämään 

• Strategisen vaiheen osaavat selkeästi hoitaa itse

• Taktisessa vaiheessa ovat aktiivisia 

Oma-aloitteinen 



Metkan työtehtävät, vaativuustaso ja 
soveltuvuus eri tukiryhmälle ja tarjottu tuki 

= kehittämistehtävä

 A) Perustyö-avataan työtehtävät ja määritellään mille 

tukiryhmälle soveltuvat, mikä on tuen tarve, jne.

 B) Perustyötä vaativammat työtehtävät

 C) Erittäin vaativat työtehtävät





 Metkassa on eri tyyppisiä asiakkaita, joita ohjataan vaativuustason mukaisesti 
työtehtäviin. 

 Kuitenkin toiminnassa otetaan huomioon asiakkaiden omat vahvuudet. Näin 
esimerkiksi Syvemmän palvelun ryhmään kuuluva asiakas voi tehdä 
perustyötä vaativimpia töitä. 

 Kyse on yksilöllisestä suunnittelusta ja toiminnassa asiakkaiden taidot 
kehittyvät. 



Asiakkaan näkökulma: työn vaatimus  
Perustyö Perustyötä vaativammat työt Erittäin vaativat työt

Kiinteistö:

• Hiekoitus

• Rappusten lakaisu/ 

• Kissaluukut kiinni/auki

• Pienet purkutyöt

• Kukkien kastelu 

• Helppo puutarhan hoito (kuivat 

kukat, mm)

• Haravointia  

• Tiskaus

• Kahvitus, keittiön avustaja   

• Maalaus, rakentaminen

• Rakenteinen purkutyöt, 

tapetointi, pienet sähkötyöt

• Lampun vaihto, palovaroittimet 

• Pienet asennustyöt

• Perus- ja ylläpitosiivous

• Puutarhan hoito (tuholaiset, 

ylläpito, seuranta) 

• Lumi työt

• Kerhon ohjaajan apulais- työt

• Luova työ: taidetta , käsityö, 

sisustus

• Sähkö työt

• Koneiden ja laitteiden asennus

• Rakenteiden korjaus

• Lumi työt 

• Tapahtuma järjestäminen 

• ATK työt

• Markkinointi , sosiaalimedia

• Liikuntaohjaaja 

• Tukiopetusta, kielen opetusta 

• Retki järjestäminen (avustaja)

• kerhon ohjausta

• Puutarha suunnittelu ja 

rakentaminen (kasvihuone, 

kasvatuslaatikot)

Ohjaus- ja neuvonta monikulttuurinen:

• AULATYÖ

• Vastaanotto

Ei virallisten:

• asioinnin ohjaus

• verkkopankin käytön ohjaus

• ohjeet eri palveluihin

• digituki  

• Sähköiset asioinnit

• viranomaispalvelujen ohjaus

• tulkkaus

• vartijan tehtävät

• järjestyksen valvonta

• Lain tulkinta

• puhelinpalvelut

• aggressiiviset asiakkaat / 

mielenterveys ongelmat 

• Projektihallinta



Kokonaisvastuullinen palvelut ja 

jakautuu kolmeen eri toimintalinjaan

Mihin? 

Miten?
Miten?

Mitä, missä?

Metka-

kylätalo

1 2

3



1-Asiakkaat ovat suuntautumassa avoimille 

työmarkkinoille, työ/ koulutus= Valmennus 

• asiakkaita autetaan tarvittaessa itse etsimään tarvittavaa tietoa

• asiakkaiden kanssa yhdessä tehdään suunnitelmia

• tuemme etsimään sopivia koulutuksia

• kerromme eri mahdollisuuksista kouluttautua

• olemme mukana opiskeluaikana 

• teemme työhakemuksia

• teemme yritysvierailuja

• työllistämiseen liittyviä koulutuksia ja tapahtumia järjestetään

• yhteistyö oppilaitosten ja muiden työllisyystoimijoiden kanssa

• henkilökohtainen ohjaus, asiakaslähtöisyys



2-Asiakkaat tarvitsevat osallisuutta 

vahvistava toiminta 

• järjestämme erilaisia kerhoja ja ryhmiä

• järjestämme toimintaa, jossa arjen taidot kehittyvät

• kannustamme osallistumaan

• teemme yhteistyötä eri verkostojen

• mahdollisuuksia itse osallistu suunnitteluun ja toteuttamiseen

• sopivan kokoisia haasteita

• innostetaan ideoimaan

• toiminnan kautta saisi ystäviä

• voi osallistua omalla kielellä

• toimintaa myös monikulttuurisesti



2-Asiakkaat ovat suuntautumassa työkyvyn 

arviointiin, kuntoutuksen, eläkkeelle  

 henkilökohtainen ohjaus ja kannustus

• yhteistyö verkostojen kanssa

• tarvittaessa ollaan mukana eri viranomaisten asioimisessa

• autetaan kädestä pitäen tekemään esim. hakemuksia

• ollaan asiantuntijoina viranomaisverkostoissa

• vaikutetaan, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut

• ammatillisen kuntoutuksen selvittäminen yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa



Maahanmuuttajien esteet työelämässä ja kotoutumisessa 

(Lapin Yliopisto, Maahanmuuttajien kokemuksia 

kotoutumisesta ja työllistymisestä Lapissa, Dr. Nafisa Yeasmin, 

2019)

 * heikko kielitaito 

 *verkostojen puute 

 *työkokemuksen puute

 *Taitojen puute

 *Heikko teknologinen ja digitaalinen tietämys / digitaidot 

 *suomen työelämään ja työympäristön tiedon puute (local markets)

 *työnantajien asenne 

 *osaaminen kotimaasta, tutkintojen tunnustaminen 

 *Huono motivaatio



Maahanmuuttajien esteet työelämässä 

ja kotoutumisessa jatkuu…

 *mielenterveysongelmia (pakolaistaustaisia 40%, THL) 

 *Luku- ja kirjoitustaidottomuus –ainakin suomen kielellä (Erilaiset oppijat)

 *Oppimisen vaikeudet (Virva Muotka, Axxell Monikulttuurisuuskeskus, 
Parainen) 

 Erilaiset oppimisprofiilit: 

❑ Perus- ja nopean polun oppija- opiskeluvalmiudet usein kunnossa

❑ Hitaan polun ja lukutaidon opiskelijat- harjaantumattomuutta erilaisissa taidoissa

❑ Hahmottaminen ja suhteellisuus 

❑ Abstrakti ajattelu 

❑ Kuvalukutaito 



Metka-
kylätalo

Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka 

Yksilö 
valmennus

Ryhmä 
valmennus

Kuntouttava 
työtoiminta, 
työkokeilu, 

oppisopimus, tuettu 
työllistäminen, 
projektityötä

Vapaaehtoistyö

Osallisuus

Neuvonta

Vertaistuki



Kiitos!

Lisätietoa : www.metkatalo.net, 

 Videot Metka-kylätalon toiminnasta YouTubessa : Metka- kylätalo 

 https://www.youtube.com/watch?v=HPhyFeZ2tyk

 https://www.youtube.com/watch?v=2MPJmhGJknU&t=19s

http://www.metkatalo.net/
https://www.youtube.com/watch?v=HPhyFeZ2tyk
https://www.youtube.com/watch?v=2MPJmhGJknU&t=19s

