
VERNERI-HANKKEEN

TULOKSET  

Vuonna 2018-2019 



KERHOT  

Hankkeen toiminta-aikana on järjestetty viikoittain 

kerhotoimintaa, joissa on ollut 35 erilaista teemaa. 

Kerhoihin on ollut osallistujia 10-20 henkilöä/kerho.

Suosituin kerho on ollut kevään 2019 monikulttuurinen 

perhekerho, johon osallistui enimmillään 70 

henkilöä/kerta. 



TAPAHTUMIA JA RETKEÄ

Hankkeen aikana on järjestetty 45 

tapahtumaa/retkeä ja näihin on 

osallistunut yhteensä 1 650 henkilöä.



INFOTILAISUUKSIA

KOULUTUKSIA 

Hankkeessa on järjestetty 34 infotilaisuutta, 

joihin on osallistunut yhteensä 1197 henkilöä 

koulutuksia on järjestetty 22 kpl, joihin on 

osallistunut yhteensä 324 henkilöä.



NEUVONTA PISTE 

 Infopisteessä käy keskimäärin 20 osallistujaa päivittäin 

ja lisäksi tuotetaan palveluja myös seudullisesti 

puhelimitse ja sähköisesti. 

Hankkeen ensimmäisenä vuotta tavoitettiin 50 % 

hankkeen tavoitelluista osallistujamääristä, 

kantaväestö tavoitettiin yli tavoitteiden jo 

ensimmäisenä vuonna.



VAIKUTTAVUUS 

 Hanke toiminnallaan on vahvistanut osallisuutta, luonut 

aktiivisuutta, tuonut ystäviä ja kaverisuhteita, vähentänyt 

osallistujien kokemaa turvattomuutta ja yksinäisyyttä sekä 

antanut välineitä selviytyä arjessa.

 Toiminnan myötä Rantalan alue on muuttunut 

viihtyisämmäksi ja toimeliaammaksi. Alueen asukkaille on 

avautunut mahdollisuus osallistua ja saada vertaispalvelua 

joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Toiminta on luonut 

turvallisuuden tunnetta ja vahvistanut yhteisöllisyyttä.

 Hankkeen aikana on toiminnallisesti tuettu 

maahanmuuttajataustaisia ja monikulttuurisia lapsiperheitä, 

jolloin heidän kotoutuminen on edistynyt, syrjäytyminen ja 

yli sukupolvien tapahtuva syrjäytymisen uhka on väistynyt.



VAIKUTTAVUUS 

 Lapsiperheiden verkostot ovat lisääntyneet ja heidän 

osallistumismahdollisuudet ovat laajentuneet.

 Yksinäiset ihmiset ovat saaneet ystäviä ja heidän kokema yksinäisyyden

tunne on vähentynyt. Heidän kokema turvallisuuden tunne on lisääntynyt.

 Hankkeen aikana on saatu uusia vertaisohjaajia ja heidän osaamistaan on

pystytty vahvistamaan.

 Rantalan alueelle on muodostunut matalan kynnyksen toimipaikka, joka luo

alueelle toimeliaisuutta ja hyvinvointia.

 Alueen asukkaat aktivoituneet toimimaan ja vaikuttamaan.

 Maahanmuuttajien ja kantaväestön rasistiset kohtaamiset ovat vähentyneet



VAIKUTTAVUUS 

 Hanke on tarjonnut kumppanuutta Joensuun Setlementin, Pohjois-

Karjalan Marttojen, Erilaiset oppijat, Pela, Maaseudun Sivistysliiton ja P-

K:n sosiaaliturvayhdistyksen toimijoille. Yhteistyö on tiivistynyt 

seudullisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä 

tehdään kaupunkien, Kotouttamisen Osaamiskeskuksen, Kotona 

Suomessa, oppilaitosten, yliopistojen, koulujen, Väestöliiton kanssa. 

Jomoni, tukipiste. 




