
 
 

2.1 Ohjaus ja neuvonta 

 
Verneri-hanke on tarjonnut matalan kynnyksen ohjaus- ja 

neuvontapalvelu kasvokkain Metkatalolla sekä etänä 07.01.2020-
17.03.2020 ja 01.06.2020-18.12.2020 välillä, maanantaista-

torstaihin klo9-14. Koronaerityksen aikana Verneri-hanke on 
tarjonnut ohjaus ja neuvontapalvelu vain etänä puhelimitse, 

sähköpostitse, WhatsAppin kautta ja sosiaalimedian kautta 
esimerkiksi Facebookissa, missä yhdistyksellä on 885 seuraaja. 

Materiaalia ja infoa koronasta erikielellä oli saattavilla nettisivuilla 
koronaeristyksen aikana (www.metkatalo.net) ja sosiaalimediassa. 

Yhteydenotto WhatsAppin kautta on ollut päivittäin.  
  

Palvelukielet tänä vuonna olivat suomi, somalia, englanti, venäjä, 
espanja, arabia, viro, ukraina.  

 

2.2 Kevään ohjelma ja korona eristys 17.3-01.6.2020 
 

Helmikuussa suunniteltiin kevään ohjelma. Ohjelma kuitenkin piti 
perua koronaviruksen vuoksi 17.3.2020. 

 
 
Kevään ohjelma 2020 
 

 

http://www.metkatalo.net/


 
 

Kevään ohjelma 2020 kansi  

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

Korona Tiedote 1 – Maaliskuu 2020  

 
 
Korona Tiedote 2- Huhtikuu 2020  

 
 
Korona eristyksen aikana Verneri-hanke on tarjonnut matalan 

kynnyksen etätuki ja etäneuvonta, ja jakanut korona infoa 
kohderyhmille eri kanavien kautta, sekä eri kielellä.  

Hanke on luonut eristyksen aikoina myös uusia 
yhteistyökumppaneita kuten Mieli ry (Mios-hanke), syventänyt 

kommunikaatio yhteistyökumppaneiden ja valtakunnallinen 
verkostoiden kanssa (monikulttuurinen verkosto MOVE, suomen 

monikulttuuriset keskukset SUMO, Jomoni Goals-hanke, 
maakuntaliitto Digi-tuki hanke, mm) ja osallistunut verkoston 

kokouksiin ja etäkoulutuksiin aktiivisesti eri sovelluksen kautta 
(sovellukset teams, zoom, mm).  

 

Kokoukset, koulutukset ja toiminta eristysaikana  
 

24.maalis Monikulttuuriset keskukset palaveri teams 

31.maalis Kotona suomessa hanke koulutus  teams 

2.huhti Digituki-hanke kokous   teams 

2.huhti Monikulttuuriset keskukset kokous  teams 

3.huhti Digituki-hanke kokous   teams 

3.huhti Monikulttuurinen verkosto kokous  teams 

7.huhti Digituki-hanke kokous   teams 

9.huhti Monikulttuuriset keskukset kokous  teams 

15.huhti Digituki-hanke kokous   teams 

16.huhti Monikulttuurinen verkosto kokous  teams 



16.huhti Jomoni- Goals hanke kokous  teams 

17.huhti Teatteri-hanke kokous   teams 

23.huhti Monikulttuuriset keskukset kokous  teams  

24.huhti Digituki-hanke teams kokous   teams 

7.touko Kotona suomessa webinaari   teams 

19.touko Kotona suomessa webinaari   teams  

 

 
 

  
 

 
2.3 Kesä ja syksy 2020: koulutukset, kerhot, retket, 

tapahtumat, infotilaisuudet, yhteisöpuutarha. 
 

Ryhmät, kerhot, puutarhatoiminta ja koulutukset käynnistyivät taas 
kesäkuussa ja jatkuivat vuoden loppuun asti, viranomaisten 

suosituksien noudattaen. Syksyllä erityisesti piti järjestää toiminta 
huolellisesti koronaviruksen toinen aallon takia. Pienryhmä 

toimintaa oli sitä paitsi jatkuvasti. Merkittävä osa koulutuksista tai 
kokouksista oli pidetty etäyhteydessä. Hanke on osallistunut 

”Kaksitoista matkapuuta” kirjan kirjoittamiseen, ja toiminut 
yhteistyössä Noviisi Novelli-hankkeen, Goals-hankeen ja Mios-

hankkeen kanssa (Toivo-ryhmät).  



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Koulutukset 2020 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Koulutukset 2020 osallistujat Yhteistyössä

20.helmi Artistic License työpaja 25 Erasmus +

9.maalis Digi-koulutus Kaupungin talossa 12 PK maakuntaliitto Digi-hanke 

9.kesä Stean koulutus tuloksellissuus 1 Kuntoutussäätiö 

10.touko mieli ry koulutus/ maahanmuuttajien mielenterveys 30 Mieli ry 

21.elo artistic license koulutus 30 Erasmus + 

8.syys koronavilkku koulutus 10

26.marras wasteless karelia - taidepäivä joulukuusi 20 maaseudun siivistysliitto

4.marras Exemplars 15 Erasmus +

11.marras Exemplars 15 Erasmus +

18.marras Exemplars 15 Erasmus +

25.marras Exemplars 15 Erasmus +

1.joulu turvallisuus koulutus 15 Spek 

1.joulu Puhti hanke- Riveria koulutus siivous ala 15 Riveria

7.joulu toivo ryhmä ohjaajien koulutus 4 Mieli ry 

8.joulu työvalmentajille opiskelijoille  koulutus Verneri-hankkeesta ja metkatalosta15 Riveria

10.joulu Verneri loppuseminaari 6

10.joulu Heippa chat sovellus koulutus 8 Aalto Yliopisto

11.joulu Kela koulutus venäläisille 20 Jomoni Goals hanke/ kela

14.joulu Verneri 2021 raportointi koulutus työntekijoille 5



Kerhot/ryhmät osallistujat 

6.helmi shakki kerho 6

27.helmi Shakki kerho 6

4.maalis Futsal nuoret ja aikuiset 20

6.maalis Futsal nuoret ja aikuiset 20

7.maalis Futsal nuoret ja aikuiset 20

9.maalis Espanjan kielen ja kulttuuri kerho 7

14.maalis Suomen kieli kurssi 20 Kansalaisopisti

13.maalis Englannin kielen kerho 6 Helluntai Seurakunta

2.kesä kalastus koulu 5

3.kesä kalastus koulu 5

9.kesä kalastus koulu 5

9.kesä Virkattu puu ryhmä käsityö naiset 5

11.kesä Kalapäivä ja kala koulutus 20

16.kesä Virkattu puu ryhmä 6

päivittäin Jalkapallo kesäkuu 20

21.heinä Toivo-ryhmä aloitus miehet 10 Mieli ry 

23.heinä Toivo-ryhmä aloitus naiset 10 Mieli ry 

28.heinä toivo ryhmä miehet 10 miely ry

30.heinä toivo ryhmä naiset 10 Mieli ry 

päivittäin jalkapallo heinäkuu nuoret 20 Rantalan koulu

4.elo toivo ryhmät aikuiset 10 miely ry

8.elo toivo ryhmät aikuiset 10 miely ry

11.elo toivo ryhmät aikuiset 10 miely ry

14.elo toivo ryhmät aikuiset 10 miely ry

27.elo ruokapäivä pestof 20

päivittäin jalkapallo miehet /nuoret 20 Rantalan koulu

31.elo espanjan ryhmä 6

2.syys peruna nosto   toivo 15 Mieli ry 

4.syys naisten toivo ryhm. toivo 10 Mieli ry 

7.syys espanjan ryhmä 7

8.syys miesten toivo toivo mieli ry 

9.syys Somali ruokaa ruokapäivä 12

11.syys Toivo1 loppupäivä 20 mieli ry 

14.syys espanjan ryhmä 7

17.syys ruokapäivä sienet 20

21.syys espanjan ryhmä 7

Kerhot ja ryhmät 2020 
 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Info-tilaisuus

17.helmi Riveria Info tilaisuus Metka-talossa 5

18.helmi Riveria opiskelijat vierailevat Metka-talossa 30

22.syys riveria info tilaisuus 20 toivo ryhmät venäläisille

 
kerhot ja ryhmät 2020 jatkuu 

 

 
 

 

 
Infotilaisuudet 2020 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Tapahtumat ja retket 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Yhteisöpuutarha 

Metka-talon yhteisöpuutarha suunnittelu aloitti keväällä ennen korona 

eristyminen. Siemenet kylvettiin maaliskuun alussa. Prosessi keskeytyi 

koronan vuoksi. Metka-talon talonmiehet kastelivat ja hoitivat taimia 

silloin aikana, kun ei ollut muita työntekijöitä. Kesäkuun 18. päivää oli 

ensimmäinen puutarha tapahtuma. Silloin kylvettiin taimia ja lisää 

siemeniä. Erialaisia vapaaehtoisia hoitivat puutarha kesän ja syksyn 

aikana.  

Sadonkorjuujuhla ei ollut mahdollista järjestää. Pienelä porukalla tehtiin 

ruokaa yhdessä viikoittain. Nosto tehtiin syksyllä ja laitetiin vihannekset 

kellariin.  

 

 2.5 Valokuvia toiminnasta 

Ohessa muutama valokuvia toiminnasta. Lisää valokuvia vuodesta 

2020 julkaistaan video muodossa Metka-kylätalon YouTube 

kanavissa, nettisivuilla www.metkatalo.net ja sosiaalisessa 

mediassa.   

Tapahtumat ja retket 

24.helmi Helsinki Teatteri Matka 2 päivää 45

3.maalis Puutarha suunnitelupäivä 15 Maaseudun siivistysliitto

8.maalis Naistenpäivä juhlat 30 Suomi Venäjä Seura 

3.kesä Puutarha ja ruoka päivä istutus, ruokailu 30

7.kesä Museoretki 20

18.kesä Puutarha ja ruoka päivä 40 tapahtuma 

22.kesä jäätelö päivä 20 tapahtuma 

23.kesä Satamaan retki naiset, lapset 10 retki

25.kesä kulttuuri juhla somalia 30 tapahjtuma

7.heinä ruokapäivä/kalapäivä 20

8.heinä Heppapäivä naiset, tytöt 15

16.heinä Pikkukili retki naiset, lapset 25

20.heinä Past-times tapahtuma nuoret 10 Erasmus +

21.heinä Past-times tapahtuma vanhukset, nuoret 20 Erasmus +

28.heinä Uintipäivä naiset, lapset 20

30.heinä Vappujuhlat vanhukset, nuoret 30 Erasmus+

31.heinä kulttuurijuhlat 30

19.elo joensuu liikunta retki toivo-ryhmä 30 Mieli ry 

25.elo ruunaa luonto retki toivo-ryhmä 20 Mieli ry 

15.syys luonto retki, marjat, sienet, kalastus 12 lähiluonto

16.syys Retki Enoon taidepäivä 12 wasteless karelia

14.loka jongunjoellä naiset sauna, palju 10

16.loka jongunjoellä miehet sauna, palju 10

5.marras Hyvärilän Nurmeksen retki spa /ratsutila 36 Mieli ry 



 

 

 

 

 

 


