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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 sekä toimia rasismin 
kitkemiseksi yhteiskunnastamme. 
 
Yhdistys järjestää erilaista toimintaa maahanmuuttajille, tarjoaa tiloja 
toimintaan, tuottaa vertaistoimintaa, järjestää koulutuksia ja monikulttuurisia 
tapahtumia. 
 
2. Tiivistelmä kuluneen vuoden toiminnasta 
 
Vuonna 2015 yhdistyksen aktiivinen toiminta laajeni palkatun kulttuurisihteerin 
ja uusien toimitilojen myötä. Vuosi oli suurien muutosten vuosi. Osa 
somalitaustaisista perheistä muutti Etelä-Suomeen opiskelun tai työn takia ja 
uusia muutti tilalle joko perheenyhdistämisen tai opiskelun takia. 
Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi vastaanottokeskuksen perustamisen 
myötä. Kaupunkiin tuli turvapaikanhakijoita yhteensä 240 henkilöä. Vuoden 
lopulla maahanmuuttovirastoon tehtiin ainakin kaksi uutta hakemusta uusien 
yksiköiden perustamiseksi.  
 
Kulttuurinedistämissäätiö myönsi 5 000 euron avustuksen kulttuurisihteerin 
palkkaamiseksi. Tällä avustuksella yhdistys palkkasi kulttuurisihteerin ajalle 
1.9. – 11.12.2015. Kulttuurisihteeriksi palkattiin Sharif Nasra, osa 
palkkakustannuksista pystyttiin kattamaan palkkatuella. Sharif Nasra puhuu 
suomea, somaliaa, arabiaa ja englantia.  
 
Kulttuurisihteerin tehtävänä oli järjestää kulttuuritilaisuuksia ja käynnistää 
omaa kulttuuria ylläpitävää toimintaa. On tärkeää siirtää ja ylläpitää 
kotoutumisen rinnalla omaa kulttuuria ja perinnettä. Kulttuurisihteeri järjesti 
säännöllistä toimintaa myös turvapaikanhakijoille.  
 
Yhdistys osti Rantalantie 7:n kiinteistön omaan toimintaansa. Reunatie 1:ssä 
sijainnut vuokratoimisto irtisanottiin ja monikulttuurinen toiminta siirtyi uuteen 
kiinteistöön elokuussa 2015. Tavoitteena on peruskorjata rakennus ja perustaa 
kaikille avoin Metka -kyläkulttuuritalo palveluineen ja yritystoimintoineen. 
Kulttuuriavustus on osaltaan ollut auttamassa oman toimipisteen saamista ja 
aktiivisen toiminnan käynnistymistä.  
 
Yhdistys on järjestänyt erilaisia työpajoja ja koulutuksia vuoden aikana ja 
näihin on osallistunut yhteensä 839 osallistujaa. Vuoden aikana on tehty 
opintomatkoja Ouluun, Kuopioon ja Helsinkiin. Yhteistyöverkostoja on luotu ja 
puitesopimukset palvelujen kehittämiseksi on tehty Väestöliiton, Somaliliiton ja 
Fimun kanssa. Lieksan Somaliperheyhdistys ry sai edustajansa Fimun 
hallitukseen. Kulttuurisihteeri on ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen 
toiminnassa.  



Kulttuurisihteeri on kartoittanut maahanmuuttajaperheiden toiveita ja 
järjestänyt sen pohjalta erilaisia kerhotoimintoja. Näin joka viikko on Metka 
kylätalolla toiminut monikulttuurinen naisten kerho. Yhdistys itse maksaa 
tämän kerhon toimitila ja tarvikekustannukset. 
 
 Yhdistyksen toimijat ja kulttuurisihteeri laativat tiedottamissuunnitelman ja 
koulutuskalenterin vuodelle 2015. Koulutusten tavoitteena on lisätä 
maahanmuuttajien yhteiskunnallista tietämystä ja osaamista. Vuoden aikana 
järjestettiin yhteensä 15 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 839 henkilöä. 
Kulttuurisihteeri osallistui tilaisuuksien järjestämiseen. Näiden lisäksi 
turvapaikanhakijoita osallistui useita satoja yhdistyksen tilaisuuksiin. 
 
Kulttuurisihteeri järjesti omaa toimintaa Märäjälahden 
vastaanottokeskuksessa. Näihin tilaisuuksiin osallistui useita satoja ihmisiä. 
Lisäksi turvapaikan hakijat vierailivat säännöllisesti Metka kylätalolla. 
 
Lisäksi kulttuurisihteeri oli vaikuttamassa siihen, että maahanmuuttajanaiset 
saivat yhdistyksen omana toimintana uimavuoron uimahalliin. Uimavuoro 
käynnistyi tammikuussa 2016. 
 
 
3. Tiedotustoiminta 
 
Lieksan Somaliperheyhdistys on tiedottanut toiminnastaan facebook sivustojen 
kautta, lisäksi yhdistykselle ollaan työstämässä omia nettisivut: 
www.metkatalo.net. 
 
Yhdistyksen aktiiviset toimijat kokoontuvat joka perjantai, jolloin tiedotetaan 
tulevista tapahtumista. Lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse 
yhteistyöverkostojen kautta.  
 
Tärkeä osa kulttuurisihteerin työstä on ollut tiedottaminen ja esitteiden 
kääntäminen monelle kielelle. 
 
4. Kulttuurisihteeri yhteyshenkilönä 
 
Yhdistys sai monia tärkeitä yhteistyötahoja vuonna 2015. 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 
 
Kulttuurisihteerin tehtävänä oli toimia yhteyshenkilönä verkostoissa ja luoda 
uusia kumppanuuksia.  
 
5.  Metka kylätalo 
 
Toimitilojen järjestelyistä ja tarvittavista pintaremonteista/siistimisistä ovat 
vastanneet yhdistyksen vapaaehtoiset osallistujat. Sisustusartesaaniopiskelijat 
ovat kulttuuriopintoihin liittyen tehneet sisustussuunnittelun. Kulttuurisihteeri 
toimi kulttuurisena asiantuntijana sisustussuunnitelmissa.  
 

 
Kuva: kulttuurisihteeri Sharif Nasra 
 
 
Muutto Metkaan kylätaloon 
 
Lieksan keskustan kupeessa, Rantalan kaupunginosassa sijaitsee vanha 
kunnanlääkärien asuin- ja vastaanottorakennus. Heinäkuusta lukien talo on 



toiminut Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n omistamana monikulttuurisena 
kylätalona.  

 
 
Tavoitteena on kunnostaa kylätaloa pikkuhiljaa.  
 
Talon käyttäjäkunta on hyvin kansainvälistä. Mukana on Somalien lisäksi väkeä  
Venäjältä, Thaimaasta, Filippiineiltä ja Sudanista. Kohderyhmänä ovat etenkin 
lapsiperheet. Lisäksi Lieksaan perustettujen vastaanottokeskusten väki on 
löytänyt kylätalon. 
 
Venäläisten omaa toimintaa käynnistellään. 

 
 



6. Jatkosuunnitelmat 
 
 
Yhdistys pyrkii hakemaan hankerahoitusta kulttuurisihteerin toiminnan 
jatkamiseksi ja kylätalon toiminnan kehittämiseksi. Lieksassa on 
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä jo 8 % väestöstä, joten 
monikulttuurisuus, sen edistäminen, rasisminvastainen työ ja asukaslähtöinen 
osallistava kulttuuritoiminta vaatii resurssoimista.  
 
Yhdistyksen toimijat eivät ymmärtäneet hakea jatkorahoitusta lokakuussa, 
joten kulttuurisihteerin toimintaa pyritään jatkamaan omana toimintana.  
 
 
  
 
 


