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1.Taustaa  
  
Lieksassa asuu noin 650-700 maahanmuuttajaa, joista noin 200 henkilöä on 

pakolaistaustaisia kuntalaisia ja 240 on turvapaikanhakijoita. Pakolaisten 

määrä vaihtelee nopeilla sykleillä perheenyhdistämisten, maan sisäisen 

muuttoliikkeen ja turvapaikanhakijatilanteen myötä.   

  

Koulutuksen ulkopuolella olevia maahanmuuttajia on Lieksassa useita 

kymmeniä. Näin on esimerkiksi turvapaikanhakijat ja kotiäidit lapsineen. Nämä 

ryhmät ovat syrjäytymisvaarassa. Erityisessä riskiryhmässä kotiäitien lisäksi 

ovat yksin alaikäisenä maahan tulleet nuoret.   

  

Perheet lapsineen tarvitsevat syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja siihen 

liittyviä matalan kynnyksen lähipalveluja. Suuret lapsiperheet ja taajamaalueen 

joukkoliikenteen puuttuminen on ollut esteenä osallistua tarjottuun toimintaan. 

Toimintaa pitäisi tuoda mahdollisimman lähelle asuma-aluetta, joustavasti ja 

asukaslähtöisesti.   

  

Taide- ja kulttuuritoiminta ei ole houkutellut tai tavoittanut tähän asti 

maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Kaupungissa on tarjolla paljon 

toimintaa, mutta syystä tai toisesta varsinkaan pakolaistaustaiset lapset ja 

nuoret hakeutuvat toimintoihin huonosti. Osaksi syy voi olla kuljetusongelmat, 

mutta osaksi syy voi olla ennakkoluuloissa puolin että toisin.    

  

Kotouttamistyössä muutenkin on ollut suuria haasteita mm. kulttuuriset erot ja 

tiedon perille meneminen oikeassa muodossa ja ymmärrettävällä tavalla sekä 

maahan muuttaneiden integroituminen yhteiskuntaan. Perinteisten 

kotouttamispalvelujen rinnalla tulisi kokeilla täysin uusia toimintamalleja ja 

uusia toimijoita. Muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on kulttuuri- ja 

taidetoiminnalla saatu paljon hyviä tuloksia mm. vanhus- ja vammaispalvelut. 

Tällaista toimintaa tulisi kokeilla myös kotouttamispalveluissa.   

  

Lieksan Somaliperheyhdistys ry on perustettu vuonna 2013. Jäseniä 

yhdistyksessä on n.250 henkilöä. Yhdistys on toiminnaltaan hyvin aktiivinen ja 

kehittämismyönteinen. Alkuvaiheessa yhdistyksen tuottama toiminta on 

perustunut vapaaehtoisten aktiivisuuteen ja kehittämistyöstä ovat vastanneet 

maahanmuuttajaperheet itse.  Myöhemmin yhdistys on saanut hankerahaa 

kehittämistyöhön ESR:stä ja Metka kylätalon korjaamiseksi Leaderista. Nämä 

hankkeet eivät kuitenkaan kosketa lapsia ja nuoria.   

  

Yhdistyksen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan, toimia 

siltana maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä sekä toimia rasismin 

kitkemiseksi yhteiskunnastamme. Yhdistys on järjestänyt kotouttavaa 

toimintaa maahanmuuttajille ja heidän perheille, tarjonnut tiloja muille 



järjestöille ja toimijoille. Yhdistys on perustanut matalan kynnyksen 

toimipaikan, jossa muut maahanmuuttajat ja heidän perheet ovat saaneet 

vertaisohjausta, -koulutusta ja -ryhmätoimintaa. Tarvittaessa vertaispalvelua 

on tuotettu henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköisesti.   

  

Vuonna 2015 yhdistys osti oman kiinteistön ja perusti sinne Metka kylätalon 

palveluineen. Tarkoituksena on, että tätä peruskorjattavaa kiinteistöä voitaisiin 

hyödyntää laaja-alaisemmin. Työikäiset ja eläkeläiset käyttävät Metkaa 

aktiivisesti, mutta lapsille ja nuorille tulisi saada kehitettyä omaa toimintaa.   

 

  

METAKKA -hankkeen lähtökohta on, että maahanmuuttajataustaisten lasten 

osallisuutta ja kotouttamista voidaan kehittää aktivoimalla heitä taide- ja 

kulttuuritoiminnan kautta. Olettamuksena on, että kun lasten osallisuus 

lisääntyy, se heijastuu koko perheeseen. Tavoitteena on, että osallisuus ja 

kiinnostus taide- ja kulttuuritoimintaan kasvaa samalla ja syntyy luonnollista 

kanssakäymistä kantaväestön kanssa. Eri kulttuurien saaminen yhteen on 

tavoitettavissa tämän toiminnan kautta.   

  

Tavoitteena on käynnistää erilaista kulttuurista taide- ja kerhotoimintaa lapsille 

ja nuorille Metka kylätalolle. Toiminta olisi avoin kaikille, toimintaan yritetään 

saada niin kantasuomalaisia kuin mahdollisimman monesta kansallisuuden 

omaavia lapsia ja nuoria.  

  

  
  

2 .  Tavoitteet   



Metka kylätalosta muodostuisi monikulttuurinen kylätalo, jossa eri kulttuureista 

olevat lapset ja nuoret voisivat myös kohdata. Hanke vaikuttaisi koko alueen 

viihtyisyyteen ja loisi alueelle asukkaista lähtevää (moni)kulttuurista toimintaa.  

 

Näin voitaisiin tehokkaasti vähentää lasten, nuorten ja heidän perheidensä 

eriarvoisuutta yhteiskunnassamme!  

  

Tavoitteena on:   

  

• osallistavuus  

• lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentyminen  

• taide- ja kulttuuritoiminnan monipuolistuminen  

• uusien toimijoiden mukaan saaminen  

• uudenlaisten työ-  ja toimintatapojen keittyminen  

• taide- ja kulttuuritoimijoiden työllistyminen kotoutumispalveluihin 

Lisäksi:  

• stereotypioiden haastaminen ja rasismin vähentäminen  

• erilaisten etnisten ryhmien välinen kanssakäynti lisääntyy  

• maahanmuuttajataustaisten yhteisöjen aktivoituminen  

• luovuuden ja kulttuurien välisen viestinnän kehittyminen  

• kielen oppiminen  

• kotoutumisen edistäminen  

  

  

3. Kohderyhmät  
  
- lapset 6-12, joilla perhe tukena  

  
    



- nuoret 13-15, joilla perhe tukena  

- yksin maahan tulleet nuoret  

  

  

4. Keinot   
  

Keskeistä tässä hankkeessa on, että maahanmuuttajataustainen Lieksan 

Somaliperheyhdistys ry on itse hankkeen hallinnoijana ja aktiivisena 

kehittäjänä.   

  

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten vanhemmat itse ovat jo 

suunnitteluvaiheessa sitoutuneita toimintaan ja he itse haluavat kokeilla, 

voidaanko taidetoiminnan kautta tukea lasten ja nuorten kotoutumista.  

  

Alkuvaiheen jälkeen hankkeen suunnitteluun ovat tulleet mukaan paikalliset 

taidetoiminnan ammattilaiset, Karoliina Jurkka (Klovnityttö OHO) ja Airi Ikonen 

Lieksan lasten- ja nuorten taidekoulusta. Hankkeen sisältöjen ja toimintojen 

osalta hyödynnetään ammattilaisten osaamista.   

  

Taide- ja kerhotoimintaa tarjotaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä, 

maahanmuuttajien omalla asuma-alueella, heidän itsensä omistamassa 

kylätalo Metkassa. Toimitilaan on maahanmuuttajien helppo tulla, se on jo 

muutoinkin lasten vanhempien käytössä. Kylätalon vieressä on koulu, jolloin 

aikatauluttamalla voidaan saada maksimaalinen osallistujajoukko toimijoiksi.  

  

5. Toteutus  
  

Kulttuurisihteeri Maria Victoria de la Cruz Molinari on toiminut Metakka 

hankkeen projektipäällikkönä. Metakka hanke on tarjonnut myös 

työharjoittelupaikkoja maahanmuuttajataustaisille ohjaajille.   

  

Alkuvaiheessa kulttuurisihteerille ja Metakka hankkeelle työstettiin toimitiloja 

yläkertaan. Yhdistyksen aktiiviset toimijat korjasivat ja sisustivat Metakan tilat 

ja toiminta pääsi käyntiin kesäkuussa 2016.  



 
  

Metakka hanke kutsui Rantalan koulun oppilaita opettajineen tutustumaan 

Metka kylätalolle. Lapset esittivät toiveita, millaisia kulttuuritoimintoja he 

haluaisivat. Opettajien mielestä Metakka hanketta voidaan hyödyntää myös 

Rantalan koulussa alkavassa joustavassa koulukokeilussa. Sovittiin, että koulun 

rehtori osallistuu ensimmäiseen suunnittelukokoukseen.   

  

Metakka hankkeen suunnittelukokouksia pidettiin 13.5. ja 17.8.16. 

Kokouksessa olivat läsnä koulun rehtori, Lieksan Somaliperheyhdistyksen 

edustajat ja sirkustaiteilija Karoliina Turkka. Sovittiin alustavasti toiminnoista 

kesäajalle ja yhteistyöstä koulun kanssa.   

  

Sovittiin, että Metakkahanke tekee yhteistyötä Rantalan koulun kanssa. 

Sovittiin, että viikosta 35 alkaen Metakka tarjoaa kuvataidetta maanantaisin 

klo 9.45-12 välisenä aikana. Tiistaisin ja keskiviikkoisin sirkus/teatteria klo 

9.45-12, torstaisin musiikkia ja luovaa liikettä klo 9.45-12. Tämä toiminta on 

suunnattu esikoululaisille ja 1-6 luokkalaisille.  

  



 
Lieksassa on aikaisemmin tehty tutkimus ”Lasten kulttuurin saatavuus” 

hankkeen aikana. Keskuskoulun yläastelaiset ovat toivoneet silloin 

valokuvausta ja parkouria. Metakka hankkeessa voidaan kokeilla myös em. 

toimintaa. Kulttuurisihteeri Victoria vetää valokuvauskerhoa ja Karoliina 

parkouria yhdistettynä sirkukseen.  

Kesäaikana toimintaa käynnistettiin yhteistyössä Lasten- ja nuorten 

taidekoulun kanssa. Toimintoina olivat taidemaalaus, käsityöt ja vierailut mm. 

museo, uimaranta, liikennepuisto ja lastenkonserttiin.   

  

  



 

 
  

Kulttuuri- ja taidetoimijat tulivat kulttuurisihteerin työpariksi 

ostopalvelusopimuksella. Kyseessä oli kokeilevaa toimintaa, jossa 

työparitoimintaa kehitetään ja jalostetaan hankkeen aikana. Tavoitteena on 

etsiä ja löytää paras mahdollinen toimintatapa.  

  

  
  
  

  



 

Metakka hanke tarjosi kesäaikana kahdelle maahanmuuttajataustaiselle 

työkokeilupaikkoja.   

  

6. Tulokset  
  

6.1. Kesäaika 2016  

  

Kesäaikana Metakan toimintoihin osallistui yhteensä 181 lasta ja 13 aikuista. 

Lapset ja vanhemmat olivat todella innostuneita toiminnasta ja toivoivat lisää 

aktiviteettejä. Tulos yllätti Metakka -hankkeen toimijat, koska aikaisemmin 

maahanmuuttajalapset eivät ole osallistuneet kesäkerhoihin.  

  

Toiminnan myötä Metka kylätalolle tulivat toimijoiksi myös naiset ja äidit. Kun 

hankkeessa saatiin aktivoitua lapsia, se vaikutti myös koko perheen. Äidit 

lapsineen suunnittelivat Metakka hankkeen aktiviteettejä syksylle ja talvelle.  

Näin ollen maahanmuuttajista itsestään tuli kehittäjiä ja toimijoita hakkeeseen.  

  

  
  



   



  

 

Hankkeella on ollut hyvin laaja-alaisia vaikutuksia. Rantalan asuinalue on 

muuttunut toimeliaammaksi, ihmisten kanssakäynti on lisääntynyt ja alue on 

muuttunut viihtyisämmäksi. Metka kylätalolle on tullut uusia toimijoita ja 

toiminta on laajentunut viikonloppuihin ja arki-iltoihin.  

 
  

  

  
  

  

  



Toiminta on edistänyt suomen kielen oppimista ja auttanut olennaisesti 

kotoutumista Suomeen. Tämä luo hyvinvointia lapsille, nuorille ja heidän 

perheilleen.   

 
Sisällöt ja osallistujat kesä 2016  

Pvm  Toiminnan sisältö  Osallistujat  

vanhemmat  

Osallistujat 

lapset  

28.6  Ulkoleikit ja käsillä 

tekeminen  

  16  

29.6  Taidemaalaus, liikunta, 

käsityö  

  18  

30.6  Leikkiä sisällä ja ulkona  6  13  

5.7  Liikennepuistoon yhdessä    18  

7.7   Leikkiä sisällä ja ulkona  3  5  

12.7  Taidemaalaus ja liikunta  1  18  

13.7  Lasten museo (Pielisen 

museo)  

  18  

19.7  Taide kangasmaalaus   

  

  18  

20.7  Laulu/Kuoro ja käsityö    18  

  



21.7  Leikkimään yhdessä 

(pienet)  

3  3  

27.7  

  

Uimaretki! Lieksan 

satamassa   

  18  

  

28.7  Vaskiviikon  lastenteltta    18  

6.2. syksy ja talvi 2016  

  

Syksyn aikana Metakan toimintoihin osallistui yhteensä 459 lasta (29.8- 

20.9.16). Maanantaina, tiistaina ja torstaina osallistujat tulivat Rantalankoulun 

ala-asteelta. Keskiviikkona Metakka hanke tarjosi taide/sirkustoimintaa 

päiväkoti-ikäisille lapsille. Perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäiväkodin lapset 

olivat keskiviikkoisin Metkassa kylätalossa Metakkahankkeen toiminnoissa.  

 

Maahanmuuttajataustaiset lapset eivät ole aikaisemmin hakeneet 

kansalaisopiston tarjoamiin toimintoihin. Metakka hankkeen toiminnan jälkeen 

syksyllä 2016 kansalaisopiston taidemaalausryhmiin haki 7 lasta ja 

sirkuskouluun haki 10 lasta. Hanke on pystynyt kannustamaan lapsia 

hakeutumaan tarjolla oleviin toimintoihin.   

  

  
  



Metakka hankkeen maahanmuuttajataustaiset ohjaajat ovat huolehtineet 

kuljetuksesta kansalaisopiston ryhmiin. Lisäksi he ovat toimineet apuopettajina 

em. ryhmissä. Tämä on edesauttanut osallistumista.     

  

  

Sisällöt ja osallistujat syksy ja talvi 2016  

  
Päivä päivämäärä aikataulu luokka  lapsimäärä  opettaja Aktiviteetti  

         

Maanantai  29.elo klo 09.00 - 10.30 luokka 3A   13 Minna taide koulu 

Maanantai  29.elo klo 10.30-12.00 luokka 2A   12 Mervi taide koulu 

         

Tiistai 30.elo klo 09.00- 9.45 LUOKKA 3B   15  PARKOUR 

Tiistai 30.elo klo 10.00-10.45 LUOKKA 3A   14 MINNA PARKOUR 

Tiistai 30.elo klo 11-11.45 ESIKOULU   13  PARKOUR  

         

keskiviikko 31.elo klo 09.00-10.30 päiväkodin lapset    10 KIRSI  

         

Torstaina 1.syys klo 09.00- 10.00 Valmistava luokka   8  valokuvaus 

 1.syys klo10.00-11.00 3A   14 MINNA valokuvaus 

 1.syys klo11.00-12.00 Ekaluokka   15  valokuvaus 

         

VIIKO          

Maanantai 5.syys klo 09.00- 10.30  5  9  Taide koulu 

Maanantai 5.syys klo10.30- 12.00 ekaluokka   18  Taide koulu 

         

tiistai 6.syys klo09.00-9.45  5  18 TAINA PARKOUR 

tiistai 6.syys KLO10.00-10.45 4-5lk   20 janne  PARKOUR 

tiistai 6.syys klo11.00-11.45 2A   13 MERVI PARKOUR 



         

keskiviikko 7.syys 9.00-10.30 päiväkodinlapset   8 KIRSI/TUULA SIRKUS 

         

torstai 8.syys 09.00-9.45 eskareita   14  VALOKUVAUS 

Torstai 8.syys 10.00-10.45 3B   15  VALOKUVAUS 

Torstai 8.syys 11.00-11.45 2B   17  VALOKUVAUS 

         

VIIKKO 37         

Maanantai 12.syys 9.00-10.30 luokka 5   9 terhi taide maalaus 

Maanantai 12.syys 10.30-12.00 ekaluokka?   18  taide maalaus 

         

tiistai 12.syys 09.00-09.45 luokka 6   19  parkour  

tiistai 12.syys 10.00-10.45 luokka 4   20  parkour  

tiistai 12.syys 11.00-11.45 valmistava   9 ei tullut parkour  

         

keskiviikko 14.syys 09.00-10.30 päiväkodinlapset    9   

keskiviikko 14.syys 12.00-13.00 iltapäiväkerho   10 ?  

         

torstai 15.syys 09.00-09.45 ekaluokka   20  valokuvaus 

torstai 15.syys 10.00-10.45 5 luokka   18  valokuvaus 

torstai 15.syys 11.00-11.45 2A   12  valokuvaus 

         

         

Maanantaina 20.syys 09.00- 10.30  Eskareita    14  taide maalaus  

Maanantaina 20.syys 10.30-12.00 2 B   17 Kirsi ? taide maalaus  

         



torstaina 22.syys 09.00-09.45 luokka 6 A   9 Kati/ valokuvaus 

torstaina 22.syys 10.00-10.45 luokka 6B   9 Kati/Eeva valokuvaus 

torstaina 22.syys 11.00-11.45 luokka 4-5    20 Janne  valokuvaus 

 

 

Lasten sirkus- ja jalkapalloryhmät ovat jatkaneet toukokuu 2017 loppuun 

saakka. Hankkeen rahoituksen myötä on ohjaajana toiminut Karoliina Turkka. 

Kuljetuksista ja apuohjauksesta ovat huolehtineet Lieksan 

Somaliperheyhdistyksessä aktiivisesti toimivat vanhemmat. Sirkusryhmässä on 

ollut 10-12 lasta.  

 

Lapset, ohjaajat, Metka kyläkulttuuritalon toimijat kiittävät kaikkia 

hankkeeseen osallistuneita tahoja. Metka toi Rantalan alueelle pirskahtelevaa 

kulttuuritoimintaa! 

 

 

Loppuraportti julkaistu: www.metkatalo.net 


