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 Verneri on 3-vuotinen Stea-rahoitteinen hanke.

 STEA : Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

 STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen 

valtionapuviranomainen. 

 STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen 

kansalaisjärjestöjen toimintaan.

 STEA-avustuksilla rahoitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllistä, 

terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.



Stean tavoitteet 

 Vähentää eriarvoisuutta 

 Vahvistaa yhteisöllisyyttä 

 Lisätä yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja erilaisten ihmisten kohtaamista 

 Kasvattaa keskinäistä ymmärrystä ja ihmisten voimavaroja 

 Kasvattaa kykyä pitää huolta itsestä, kansaihmisistä ja ympäristöstä. 



Verneri-hanke 2018-2020

Käyttötarkoitus 

Maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja 

turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja 

vertaistoiminnan kehittämiseen sekä…



…kaikille avoimeen matalan kynnyksen toimintaan (koulutukset, 

ohjaus- ja neuvonta, infotilaisuudet, ryhmätoiminnat) 

Verneri-hanke 2018-2020

Käyttötarkoitus 



Metka-kylätalo

Kohtaamispaikka



Vernerin tavoitteet 

Vahvistaa 

osallisuutta

Edistää 

hyvinvointiaVähentää 

yksinäisyyttä Edistää 

kotoutumista





Vernerin kohderyhmät 

1. Oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat, jotka ovat 

kotoutumisenalkuvaiheessa, ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tai ovat 

turvapaikanhakijoita. 

Tavoite: Hankkeen aikana tavoitetaan 400 maahanmuuttajataustaista                    

henkilöä.

2. Maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset lapsiperheet, jotka      

tarvitsevat tukea kotoutumiseen, vanhemmuuden tukemiseen tai ovat   

vaarassa syrjäytyä. 

Tavoite: Hankkeen aikana tavoitetaan 65 perhettä.



 3. Kantaväestöön kuuluvat henkilöt, jotka kärsivät yksinäisyydestä 

ja tarvitsevat tukea arjen hallintaan. 

Hankkeen aikana tavoitetaan 50-100 kantaväestöön kuuluvaa henkilöä, joiden  

elämänhallintaa  voidaan parantaa, yksinäisyyttä poistaa ja lisätä luonnollisia 

toimintaverkostoja.

 4. Vertaisohjaajat, jotka ovat sitoutuneet toimimaan hankkeessa

mutta tarvitsevat osaamisen vahvistamista, tarvitsevat koulutusta ja tukea

toiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen.

Hankkeeseen ovat sitoutuneet 25 maahanmuuttajataustaista, jotka ovat jo hyvin         

kotoutuneita kuntalaisia. 

Tavoite: Hankkeen aikana 30-45 vertaisohjaajaa osallistuu koulutukseen ja sitoutuu 

järjestämään vertaisohjaajatoimintaa. Ohjaajien tiedolliset ja taidolliset valmiudet 

toimintaan ovat vahvistuneet.



Hankkeen työntekijät

 Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Maria Victoria de la Cruz 

Molinari. Projektipäällikkö on koordinoinut, kehittänyt ja vastannut 

hankkeen toiminnasta sekä osallistunut hanketoimintaan. 

 Projektisihteerinä on toiminut Makaran Muhamed Abdullahi. Hän on 

vastannut matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelujen 

kehittämisestä ja toiminnasta. 





Toiminta/ keinot  

 Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Metka-kylätalo

 Neuvonta ja ohjaus piste ma-to, kasvokkain, puhelimitse, sähköisesti. 

 Kerhot, ryhmät  

 Koulutukset 

 Retket

 Info-tilaisuudet 

 Tapahtumat

 Matkat 

 Yhteisöpuutarha 





Esimerkiksi vuonna 2019 tapahtumat ja retket 
Tapahtumat ja retket  

5.helmi Venäläsiten ilta 10

6.helmi Mogadishu näyttelu avajaiset 30

16.helmi Metka-matka Joensuuhun 53

14.helmi Ystävän päivän 30

26.helmi Kalapäivä 25

maalis Lasten talvileiri 40

maalis Kansäinvälinen hiihtokilpailu 150

maalis Mogadishu näytelyn esikoulun vierailu 15

huhti Pizza perjantai lapsille 25

huhti slime day lapsille 10

15.huhti Metka puutarha 1 12

14.-15.5 Metka puutarha 2 15

28.helmi Int. Fellowship 1 perhet 50

Int. Fellowship 2 food 30

Int. Fellowship 3 music 50

29.maalis Pizza perjantai lapsille 35

4.huhti Linnunpöntö rakentaminen Kansalaisopisto 10

26.huhti Pizza perjantai lapsille 21

27.touko Naisten sauna ilta 8

7.kesä Metka puutarha 3 15

5.kesä Id juhla kulttuuri juhla 50

17.kesä lasten kesäleiri 50

27.kesä lasten kesäleiri aikuiset mukana 30

25.kesä Änäkäinen luontoretki 37

2.heinä Betoni päivä 10

12.-13.8 Ympäristötaide päivä 20

syysretki 

13.joulu valojuhlat 100

6.syys Sadonkorjuujuhla 300

1231



Esimerkiksi kerhot vuonna 2018 

KERHOT VUONNA 2018 LUOKA KEVÄT SYKSY Osallistujien keskimäärä

Neuvonta piste ma-to  alk. 26.3.2018 /heinäkuun loppuun aikuiset, vertaistuki, ohjausta 72 kertaa 77 kertaa 8

Akrobatia ja jalkapallo maanantai ryhmä glow lapset ja nuoret , liikunta 11 kertaa 15

 Akrobatia ja jonglerausta tiistai ryhma glow lapset ja nuoret , liikunta 11 kertaa 10

ke/pe Jalpallo kerho rauhalan salissa aikuiset, liikunta 15

Espanjan Kielikahvila maanantaisin aikuiset, kultturi , kielet 12 kertaa 13 kertaa 10

Suomen kielikahvila aikuiset, kulttuuri, kielet 10 kertaa 13 kertaa vaihteleva 10/ 25 

Venäjän kielikahvila aikuiset, kulttuuri, kielet 10 kertaa 13 kertaa 4

Perhekahvila perhet, vertaistuki, hyvinvointi 10 kertaa 15-20

Jarmon Kahviryhmä vertaistuki, ohjausta , hyvinvointi 7 kertaa 15

Kädentaito ryhmä nuoret, lapset, naiset 10 kertaa 15 kertaa 15

Tukiopetus aikuiset, vertaistuki ja ohjausta 7 kertaa 4

Pelitiistai aikuiset ja lapset, nuoret 13 kertaa 20

Ilta pelikerho aikuiset, hyvinvointi , harrastukset joka ilta 10 /20 vaihteleva

Viikonloppu pelikerhot koko perheelle perhet, harrastukset joka viiko 20 per päivä /vaihteleva 

tyttöjen sirkus lapset ja nuoret, liikunta 13 kertaa 10

Poikien futiskerho lapset ja nuoret, liikunta 13 kertaa 10

Työohjaus työntekijät , hyvinvointi, vertaistuki 4 kertaa 5

K. opisto suomen kielen kurssi koulutus , kulttuuri 10 18



Yhteistyökumpanit
• Itä Suomen Yliopisto

• Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 

• Lieksan Kaupunki

• Siun Sote

• Kela

• Joensuun Setlementti ry 

• Tutkijatohtori Tiina Sotkasiira

• Suomen Väestöliitto

• Lieksan Kristillinen Opisto

• Riveria Ammattiopilatitos

• Pohjois-Karjalan Martat ry 

• Lieksan lasten ja nuorten taidekoulu 

• Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

• Lieksan Seurakunta

• Lieksan Helluntaiseurakunta

• Lieksan Tukipiste 

• Pankakosken Valpas 

• Suomen Punainen Risti 

• Joensuu Seudun Erilaiset Oppijat ry

• Lieksan Kansalaisopisto

• Karelia Ammattikorkeakoulu 



Yhteistyökumpanit

 Kotona suomessa-HANKE

 Työllisyys Palvelut 

 Pelastakaa Lapset 

 Suomen nuorisoseurat 

 Keuda Ammattiopilaitos 

 JOMONI 

 Mieli RY 

 Pohjois-karjalan maakuntaliitto

 Suomen Monikulttuuriset keskukset SUMO 

 MOVE verkosto

 Rantalan Koulu, Lieksan Kirjasto, Pielisen Museo 



Aivohiiri 2021- ongelmat 

 Tarve (ongelma)?

 Miksi toimintaa tehdään , mihin halutaan vaikuttaa

 Ongelmat että haluamme ratkaista 

 Muutoksia että haluamme savutta? 

 Vastaukset: 

 Suomen Kieli 

 puhekielen oppiminen on haasteellista

 pitkät välimatkat, liikkuminen on vaikea, ihmiset ovat kotona (yksinäisyys) 

 Opiskelijan kortti (matkahuolto) opiskelijat eivät tiedä

 Tiedottaminen on huono, ihmiset eivät tiedä mahdollisuuksia ja oikeuksia  

 Byrokratia (hankala ymmärtää viranomaisten palvelut, te-toimisto, kela, siun sote) 

 Oppimateriaalin haasteellisuus (vieraskielisille- Ammattiopisto)  



 Työnhaku / työluvat / mistä etsiä/ rohkeuden puute 

 Psykologiset ongelmat

 Lakien tietämättömyys (oikeudet)

 Halpa liikunta ei ole, raha ei riitä

 ilo on piilossa 

 Yhteisöllisyyden puute

 Mielenterveys ongelma, suru

 Keski-ikäisten ihmisiä sopeutuminen suomeen, ei riittävästi toiminta

 Ei ole riittävästi luonnollista kohtaamista kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä.

 Korona 

 Lasille ei ole iltapäivätoiminta tai kesäleiri 

 Seudullisuus välimatkat (Joensuu, Nurmes), apu kun ihminen muuttaa pois





 1-Vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja mielenterveyttä vertaistoiminnan kautta

 2. Edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista

 3. Digitalisaation eriarvoisuuden vähentäminen

 4. Arjen hallinta, voimaantuminen

 5. Valtakunnallisen verkostotyön ja vaikuttavuuden vahvistaminen, hyvien

käytäntöjen ja materiaalin jakaminen sekä alueiden välisen yhteistyön ja

käytäntöjen kehittäminen

TAVOITTEET 2021



KOHDERYHMÄ 2021

 Fyysisesti ja psyykkisesti oirehtivat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja

aikuiset henkilöt

 Heikossa asemassa olevat ja syrjäytyneet kuntalaiset; lapset, nuoret ja heidän

perheet

 Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat

 Alueen asukkaat

 Pohjois-Kajalan maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja paperittomat

 Osatyökykyiset ja ikääntyneet kuntalaiset

 Työttömät, syrjäytymisvaarassa olevat, maahanmuuttajat Suomessa

 Suomessa toimivat monikulttuurisuuskeskukset ja heidän verkostot.



Tulevaisuus /IDEOITA 2021

 Metkan info piste Riveriassa

 Matalan kynnyksen mielenterveys palvelu /vertaistuki ryhmät

 Liikunta (uinti, kuntosali, hieronta) 

 Toivo ryhmät – kaksi ja puoli kuukautta joka ryhmä

 Ohjaus ja neuvonta

 Kerhot

 Chat / heippa.fi 

 Verkosto suomessa

 Ilta kerhot (kieli, mm)

 Pyöräpajat





 A)Hyvinvointi ryhmät kohderyhmittäin, -teema- ja leiritoiminnat, työpajat

 B)Yhteisöpuutarha toiminta

 Toiminta- ja kohtaamispaikka alueen asukkaille

 C)Kulttuurikahvila

 D)Palveleva kasvokkain tapahtuva palvelu, ohjaus- ja neuvonta,

 puhelin/sähköinen palvelu: Palvelu- ja terveysinfoa omalla kielellä

 E) Matalan kynnyksen Digi-tuki palvelu

 F)Ohjausta eri kielellä, myös verkossa

 G)Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjauspiste eri kielellä.

 H) Etä-neuvonta ja ohjausta

 I) Vierailut oppilaitoksissa Pohjois-Karjalan alueella

 J) Säännölliset verkostotapaamiset ja työkokoukset järjestöjen ja

 monikulttuurisuuskeskusten kanssa

 K)Erikieliset materiaalit.

 L)Yhteiset koulutukset ja niiden materiaalit

2021



Swot analyysi v. 2019 

 Hankkeen ydin on neuvonta ja vertaistukipalvelu. 

 Vahvuudet ovat: toiminnan tunnettavuus; paikalliset, maakunnalliset ja 

valtakunnalliset verkostot; kohtaamispaikan imago parantaminen, hyvät toimitilat, 

matala kynnys, hyvä ilmapiiri, toiminnan monipuolisuus, joustavuus ja yhteistyö 

oppilaitoksen kanssa.

 Heikkoudet ovat: sisäilmapiiri mahdollisuus tulehtua (paljon ihmisiä, eri kulttuuria, 

ja erityisesti mielenterveysongelmia). Hanke voi vielä tavoita lisää kantaväestöä 

osallistumaan (imago on monikulttuurinen, monet ihmiset eivät ymmärrä, että 

kuuluu myös suomen syntyperäisille).                            muutoksia v.2020?

 Mahdollisuudet: Lieksa on pieni paikkakunta, on helpompi tavoitta ihmisiä kuin isossa 

kaupungissa. Mahdollisuus käynnistä yhteistyö Paloma 2-hankken kanssa, tukea ja 

ohjata mielenterveysongelmien kärsiviä ihmisiä.                             v.2020 Mios-

hanke, Toivot. 

 Uhat: rahoituksen jatkuvuus, pieni paikkakunta, ennakkoluulot, työntekijöiden 

jaksaminen, paikalliset palveluiden puute, rasismi ja muuttoliike. 




