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1. Yhdistyksen tarkoitus
Lieksan Somaliperheyhdistys ry on perustettu vuonna 2013. Yhdistyksen
tavoitteena on:
❖ auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan
❖ toimia siltana maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä
❖ toimia rasismin kitkemiseksi yhteiskunnastamme
Yhdistys järjestää erilaista toimintaa, pyrkii vahvistamaan maahanmuuttajien
osallisuutta, tarjoaa tiloja muille yhdistyksille ja vapaaehtoistoimijoille, tuottaa
vertaistoimintaa, kehittää kotouttamispalveluja ja järjestää tarvittavia
koulutuksia.
Yhdistyksen omistama Metka kyläkulttuuritalon tavoitteena on kehittää
Rantalan alueen palvelutarjontaa, kannustaa yrittäjyyteen, aktivoida ihmisiä
toimimaan ja kehittää alueen harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille
kuntalaisille. Toiminnan kautta yhdistyksen tavoitteeksi on noussut yrittäjyys
ja työllistymiseen tähtäävien palvelujen kehittäminen.
Lieksassa maahanmuuttajataustainen Lieksan Somaliperheyhdistys ry toimii
siltana maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä, järjestää liikunta- ja
kulttuuritoimintaa kaikille kuntalaisille, kouluttaa vammautuneita
maahanmuuttajia oppisopimuskoulutuksen kautta, tuottaa vapaaehtoisesti
kotouttamispalveluja sekä peruskorjaa kaikille avointa kylätaloa kuntalaisten
käyttöön.
Yhdistys on aktiivisella toiminnallaan rohkaissut muita
maahanmuuttajataustaisia toimijoita ja yhdistyksiä aktiivisempaan rooliin.
Lieksan Somaliperheyhdistys on muun muassa käynnistänyt valtakunnallisen
Iska Warran – Somalialaiset Suomessa –konferenssisarjan, jonka myötä eri
puolella Suomea toimivat somalialaisten järjestöt ja alan asiantuntijat
kokoontuvat vuosittain yhteen keskustelemaan Suomen somalialaisten
ajankohtaisista asioista.
Yhdistys tekee yhteistyötä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Se on
tukenut monia opinnäytetyön tekijöitä ja tarjonnut asiantuntemustaan mm.
Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden käyttöön.
Yhdistys osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, tekee kehitysyhteistyötä,
edistää eettistä tietoisuutta, oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä,
käynnistää ja on mukana hankkeissa, joissa lievitetään hätää kriisialueilla ja
kehitysmaissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-järjestää kokoontumisia, keskustelu-, informaatio- ja kulttuuritilaisuuksia
-tekee esityksiä, aloitteita ja kannanottoja
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-toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa
-järjestää koulutus-, luento- ja valistustilaisuuksia
-osallistuu toimialaansa kuuluvaan asiantuntijayhteistyöhön
-osallistuu tutkimustoimintaan ja käytännön yhteistyöhön
-toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
-toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia

2. Vuoden 2019 toimintaa
Stea rahoitteinen Verneri hanke käynnistyi helmikuussa 2018. Hankkeessa
maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden
vertaistoiminnan kehittämiseen siten, että pitkään maassa asuneet ja jo
kotoutuneet maahanmuuttajat auttavat uusia vasta tulleita maahanmuuttajia.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa heikossa asemassa olevien ihmisen
osallisuutta, tuoda alueelle matalan kynnyksen toimintaa, joka vähentää
yksinäisyyttä. Toiminnan kautta luodaan mahdollisuudet vertaisohjaustoiminnalle ja -kulttuurille. Lisäksi toimimme kumppanina maakunnallisille ja
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valtakunnallisille toimijoille. Verneri hankkeen kautta pystytään kehittämään
Rantalan alueen toimintaa. Toiminta on avointa kaikille.

Toiminta hankkeessa
Keväät 2019

Verneri-hanke järjesti neuvonta ja vertaisohjausta maanantaista-torstaihin
klo9-15. Sen lisäksi järjestettiin erilaisia kerhoja, tapahtumia ja koulutuksia eri
ikäisille ihmisille. Kansainvälinen hiihtokisat oli kevään isoin tapahtuma.

Syksy 2019
Syksyllä neuvonta, vertaistuen ja kerhojen lisäksi Verneri-hanke järjesti kaksi
isoa tapahtumaa, Sadonkorjuujuhla syyskuussa ja Valojuhla joulukuussa.
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Lisää kerhoja ja ryhmiä järjestivät yhteistyössä Riveria ammattikoulun
opiskelijat ja Martat järjestö
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2.1. Talvella ja kesällä 2019 leiritoiminta
Vuonna 2019 järjestettiin kaksi lastenleiriä, talvella ja kesällä. Talvileirille
osallistuivat 40 lasta. Kesäleiri oli tarkoitettu 7- 15 vuotiaille ja yhteensä
osallistuivat 50 lasta. Kaikki leirille osallistujat vakuutettiin järjestäjien
puolesta.
Aikuiset tulivat mukaan, hiihtokilpailuun osallistuivat noin 110 aikuista ja
kesäleirillä oli mukana 30 aikuista.
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Kaleidoskooppi
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2.2. Koulutustilaisuudet
Kumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettiin erilaisia koulutus-, harrastusja kulttuuritilaisuuksia, joissa maahanmuuttajat ja kantaväestö kohtasivat.
Ulkomaalaistaustaisten kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
on edistetty. Toiminnassa ovat mukana olleet myös turvapaikanhakijat
Märäjälahden ja Paiholan vastaanottokeskuksista. Toiminnassa pyritään
tarjoamaan mahdollisuuksia kaiken ikäisille toimijoille.
*Hiihtokoulut maahanmuuttajille
*Stean koulutus Oulussa hanketyöntekijöille
*Luku ja kirjoitustaidon kurssi, yhteistyössä Lieksan Kansalaisopisto 4 kk
*Suomen kielen ja arkimatematiikan kurssi,1 kk
*Vapaaehtoinen ja spontaani ohjattu aikuisten läksykerho
*Fingo vaikuttavuus koulutus Helsingissä
*Väestöliiton vertaisohjaajan koulutus
*Metka-puutarha opintomatka Ouluun, yhteistyössä Maaseudun Sivistysliitto,
*Kesti-hanke (Martat) ruoanlaittoa, kierrätystä ja suomenkieltä
*Erilaiset oppijat tukiopetus
*Kelan asiointikoulutus
*Ruokaryhmä 10 krt Martat
*Kotivara koulu (Martat)

Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 264 henkilöä.

2.3. Verneri hankkeen INFO tilaisuudet 2019
*Mogadishu näyttelyn avajaiset
*lehdistö vierailu
*Lieksan Monikulttuuriset toimijat, verkostokokoukset 3 krt/v
*Infotilaisuus Suomen kielen kurssilaisille
*Mahdollisuuksien Tori Lieksa, Verneri esittely piste
*Kotona suomessa koulutus Helsingissä ”Hankemylly”
*Hurma fest Lieksa/Verneri esittely pöytä
*Kaupungin TYP henkilökunta vierailu (2 kertaa)
*Kotona Suomessa -hanke Seminaari Rovaniemella, hankkeen esittely
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*Verneri vierailee Riverialla ammattikoulun venäläiset opiskelijat
*Verneri vierailee Kristillisellä Opistolla
*Riveria ammattikoulu vierailu Nurmeksesta
*Työllisyyspäivät Lieksassa, kulttuurikeskuksessa, Vernerin info-pöytä

Infotilaisuuksiin on osallistunut 680 henkilöä.
2.4. Verneri hankkeen tapahtumat ja retket 2019
*Venäläisten ilta Metkassa, yhdessä Lieksan Kaupunki
*Mogadishu näyttelyn avajaiset Metkassa, yhdessä Helinä Rautavaara museo
*Opintomatka Joensuu, hankkeen esittely
*Ystävän päivän vietto
*Kalapäivä Metka-talolla
*Lasten talvileiri
*Kansainvälinen hiihtokilpailu Timitran Hiihtokeskuksessa, yhdessä Tukipiste
*Mogadishu näyttely, esikoulun vierailu Metkatalolla
*Pizza perjantai lapsille
*Slime day! Askartelu lapsille
*Tehdään yhdessä Metka puutarha
*Tehdään yhdessä Metka puutarha 2
*International Fellowship monikultuurinen perhekerho, yhdessä Helluntai Seurakunta
*Monikulttuurinen perhekerho/ruoka,
*Monikulttuurinen perhekerho/konsertti
*Pizza perjantai lapsille ja nuorille
*Linnunpöntön rakentaminen Kristillinen Opiston opiskelijat
*Pizza perjantai lapsille ja nuorille
*Vertaisohjaajien saunailta Jongunjoella
*Tehdään yhdessä Metka puutarha 3
*Kulttuurijuhla
*Lasten kesäleiri
*Kokoperheen luontoretki Änäkäiselle
*Betoni päivä: puutarhan koristeet
*Ympäristötaidepäivä, yhdessä Maaseudun Siivitysliito
*Sadonkorjuujuhla, yhdessä MSL
*Anime piirustus ilta, yhdessä Riveria Ammattikoulu
*Uuden vuoden askartelu, yhdessä Riveria Ammattikoulu
*Valojuhlat Metkatalolla, yhdessä Musiikkiopisto

Tapahtumiin on osallistunut 1231 henkilöä.
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3. Työllistymiseen tähtäävät palvelut ja
oppisopimuskoulutus
Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n tavoitteena on tarjota
oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia kuntalaisille. Vuonna 2019 kaksi maahan
muuttajaa suoritti työvalmentajan erikoisammattitutkinnon. Kaksi uutta
maahanmuuttajaa aloitti oppisopimuskoulutuksena ammattitutkintoon
tähtäävän koulutuksen.
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Kesällä Metka työllisti yhteen……. henkilöä, joista nuoria oli…..
Loppuvuodessa Metkassa oli työsuhteisia työntekijöitä
henkilöä. Metkan
työsuhteessa on ohjaajia, sosiaaliohjaaja/pakoalaistyöntekijä,
rakennusinsinööri, puutarhuri, 3 työvalmentajaa, …
Lisäksi työkokeilussa oli 3 henkilöä, vartijan ja ohjaajan tehtävissä. d
Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kolme henkilöä.
Metka kyläkulttuuritalon peruskorjaus ja kiinteistön hoito tarjoaa
rakennusalalle opiskeleville työharjoittelupaikkoja. Työkokeiluun voi tulla
esimerkiksi ammatinvalinnan selkeyttämiseksi.
Työllistämisen lisäksi Metka kylätalo tarjoa alueen asukkaille ja sitä kautta
myös alueen työttömille mielekästä tekemistä ja toiminnan mahdollisuuksia.
Kylätalon peruskorjausta tehdään pääsääntöisesti talkoovoimin, erikoispalvelut
ostetaan alueen yrittäjiltä, jolla on myös työllistäviä vaikutuksia
Kohti työtä ja koulutusta hankkeen kautta käynnistettiin yhteistyö, jonka
kautta edistetään ammattiin valmistumista opinnollistamisen kautta.
Opinnollistamisen prosessit avataan kiinteistönhoidon ja pudistuspalvelujen
osalta.

4. Harrastustoiminnan tukeminen
Maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuutta ja kotouttamista on edistetty
aktivoimalla heitä liikuntatoiminnan kautta. Olettamuksena on, että kun lasten
osallisuus lisääntyy, se heijastuu koko perheeseen.
Lapsille ja nuorille järjestetään säännöllisesti liikunnallista kerhotoimintaa.
Metkasta mentiin luontoon pilkille, laskemaan Ruunaan koskia ja retkeiltiin
läheisissä metsissä ja kylissä. Luonnon antimista valmistettiin ruokaa.
Kylätalolla on yläkerrassa lapsille ja nuorille omat Metakan tilat, joita voi
käyttää vapaasti talon aukioloaikoina. Tiloissa on kirjoja, leluja, pelejä ja
tietokone käytettävissä
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Metka kyläkulttuuritalolla järjestettiin lukuisia kaikille avoimia tapahtumia,
joihin kutsuttiin alueen asukkaita ja yhteistyökumppaneita mukaan.

5. Metka kylätalon peruskorjaus
Metka kyläkulttuuritalon peruskorjaus on melkein valmis. Yhdistyksen
järjestämät toiminnot ja hankkeet toimivat kiinteistön vanhassa osassa ja uusi
peruskorjattu osa palvelee yhdistyksen omaa toimintaa ja kiinteistönhoidon
työtiimin tiloina.
Peruskorjauksessa on tehty yhteistyötä sisustusartesaaniopiskelijoiden kanssa,
he ovat tehneet sisustus-ja värisuunnitelmat. Työtilauksena oli yritys- ja
harrastustoimintaan taipuvainen Metka, jossa on pirskahteleva värimaailma.
Metka kyläkulttuuritalon värimaailma koostuu keltaisesta, sinisestä, punaisesta
ja vihreästä.
Peruskorjausta on tehty Leader rahoituksen turvin. Yhdistyksen toimijat ovat
purkaneet, maalanneet ja rakentaneet kylätaloa pääosin talkoovoimin. Lisäksi
peruskorjaus on tuonut harjoittelumahdollisuuksia ammattiopiston
rakennusalan opiskelijoille ja rakennusalalle aikoville. Metkan 350 neliön
korjauskustannukset ovat 164 000 euroa ja siihen saatiin 50 % avustusta
Leaderista. Osa omarahoitusosuudesta voi olla talkootyötä. Peruskorjaus
käynnistyi vuoden 2016 aikana ja valmistuu keväällä 2020.
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6. Piha- ja puutarha
Yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa perustettiin yhteistöpuutarha
Metkan piha-alueella. Pihalla on talkoilla rakennetut kasvihuoneet,
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kasvatuslaatikot, kasvimaat ja variksen pelättimet. Puutarhatoiminta
käynnistyy kevättalvella ja päättyy suuriin sadonkorjuujuhliin elokuussa.
Puutarhatoiminnan ohjaajaksi ja kehittäjäksi palkattiin puutarhuri.
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Metka kylätalon peruskorjauksen lisäksi talkoomiehet rakensivat piha-alueelle
puutarhan kasvihuoneineen.

7. Hiiranin Pisara -toiminnan käynnistäminen
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Hiiranin Pisara toiminta on yhdistyksen kehitysyhteistyötoimintaa, joka
suuntautuu Somaliaan. Hankkeessa tehdään:
A) Yhteistyötä yritystoimijoiden kanssa ja pyritään järjestämään puhdasta
vettä maaseudulle ja alueille, joissa kehitysyhteistyöhankkeita ei ole.
Tavoitteena on, että saadaan kaksi kaivoa Hiirshabellen alueelle ja
kaivojen yhteyteen rakennetaan Kaivohuoneet, joissa järjestään
hygienia- ja yrittäjyyskoulutuksia.
B) Globaalia tiedottamista, jossa tuodaan esille, ettei puhdas vesi ole
itsestään selvyys.
Vuoden 2019 aikana on yrityskumppanuuden kautta tehty pilottikaivo
Beledweyneen Hiirshabellen alueelle. Olosuhteet alueella ovat olleet varsin
haastavat, toisaalta ihmisiä on kuollut kuivuuteen ja toisaalta sadekautena
hukkuneet tai sairastuneet koleraan. Maan sisäinen tilanne on varsin
epävakaa.
Yhdistys jatkaa kehitysyhteistyötä.

8. Muutokset jäsenmäärässä
Vuoden alussa yhdistyksessä oli jäseniä n. 150 henkilöä. Osa jäsenistä on
muuttanut Etelä-Suomeen, mutta silti säilyttänyt jäsenyytensä. Sisäisen
maahanmuuton myötä on tullut myös joitakin uusia jäseniä
Suurin osa yhdistyksen jäsenistä on maahanmuuttajataustaisia perheitä. Osalla
jäsenistä koko perhe asuu Suomessa, osalla vain osa perhettä asuu Suomessa
ja osalla koko perhe on toisella mantereella.

9. Hallituksen kokoonpano ja kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2019 neljä kertaa
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat:

Mohamed Farhan Ahmed pj.
Mahamed Luul Abukar varapj.
Makaran Muhamed Abdullahi, siht.
Gabayere Muhudin Abdi, rahastonh.

10. Yhdistyksen kokoukset
Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa.

11. Tiedotustoiminta
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Lieksan Somaliperheyhdistys on tiedottanut toiminnastaan facebook sivustojen
kautta, lisäksi yhdistykselle on työstetty omat nettisivut: www.metkatalo.net.
ja www.vernerihanke.com. YouTube kanava: Metka-kylätalo.
Yhdistyksen aktiiviset toimijat kokoontuvat joka perjantai, jolloin tiedotetaan
tulevista tapahtumista. Lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse
yhteistyöverkostojen kautta.
Suuremmista tapahtumista on laitettu ilmoitus paikalliseen lehteen.

12. Yhdistyksen kumppanuudet
Yhdistyksen kanssa aktiivisesti yhteistyötä tekeviä tahoja ovat mm.:
Lieksan kaupunki
Pikes
Te-toimisto
Lieksan seurakunta
Lieksan Tukipiste
Ely-keskus
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
SPR
Silta verkostoineen
Itä-Suomen yliopisto
Kotona Suomessa -hanke (osaamiskeskus)
Väestöliitto
Fimu
Suomi – Somalia seura
Somaliliitto
Sumo
Setlementtiliitto
Perheiden talo
Maaseudun sivistysliitto
Lisäksi yhdistyksellä on paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia tahoja,
jotka ovat merkittävästi kannustaneet, tukeneet ja auttaneet uutta yhdistystä
toiminnan käynnistämisessä. Lisäksi lukuisat yksityishenkilöt ovat
kumppaneina toiminnoissa.

13. Yhdistyksen henkilöstö

Maria Victoria de la Cruz Molinari, projektipäällikkö
Makaran Mohamed Abdullahi, projektityöntekijä
Gabayere Muhdin Abdi, ohjaaja
Valentina Pesonen, ohjaaja
Anja Sarasoja, sosiaaliohjaaja/pakolaistyöntekijä
Katja Kortesmaa, puutarhuri
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Luul Daud, siistijä
Omar Barre, kiinteistönhoitaja
Jyrki Sarasoja, rakennusinsinööri
Kausityöntekijät:
Farhan Fuad Ahmed
Hanna Hartikainen

14. Yhdistyksen projektit ja jatkosuunnitelmat
1) Lasten- ja nuorten harrastustoimintaa kehitetään siten, että toiminta olisi
pysyvää ja jatkuvaa ilman erillistä hankerahoitusta
2) Metka kylätalon peruskorjaus valmistuu keväällä 2020.
3) Metka kylätalon toiminta on kaikille avointa, tavoitteena on luonnollisten
kohtaamisten myötä vähentää rasistista toimintaa. Yhdistyksen jäsenet
toimivat aktiivisesti yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
4) Yhdistys tarjoaa tiloja muille yhdistyksille ja toimijoille. Rantalan alueen
kehittämiseksi yhteistyötä tiivistetään Suomi Venäjä seuran kanssa
5) Yhdistys tarjoaa tiloja myös maahanmuuttajataustaisten yritystoiminnan
käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.
6) Stean rahoittama Verneri hanke tarjoaa säännöllistä kerhotoimintaa ja
vertaisohjausta ja -neuvontaa Metka kylätalolla. Hanke työllistää kaksikolme maahanmuuttajataustaista projektikehittäjää. Vernerin toiminta
on kaikille kuntalaisille avointa toimintaa.
7) Yhdistys kehittää työllistymiseen tähtääviä palveluja seudullisesti ja
maakunnallisesti. Kuntouttavaan työtoimintaan voidaan ottaa 10-15
henkilöä. Yhdistys tarjoaa laadukasta ja monikulttuurista työvalmennuspalveluja kuntouttavassa työtoiminnassa, harjoittelijoille ja työkokeilussa
oleville. Työtoiminnassa oleville voidaan tarjota avustavia työtehtäviä
hankkeissa, kiinteistönhoidossa, peruskorjaus- ja rakennustöissä,
siivous- ja keittiötehtävissä sekä ompelutöissä.
8) Yhdistys kouluttaa maahanmuuttajia oppisopimuskoulutuksen kautta.
Vuonna 2020 tarjotaan kahdelle uudelle toimijalle kouluttautua
oppisopimuksen kautta.
9) Opinnollistamisen kautta pystytään edistämään ammattiin valmistumista
10) Käynnistetään teatteritoimintaa, yhteistyötä tehdään paikallisten,
jyväskyläläisten, helsinkiläisten ja joensuulaisten ammattilaisten kanssa
11)Yrityskumppaneiden kanssa käynnistetään uusia kansainvälisiä
yhteistyöhankkeita.

