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Toiminnanjohtajan alkusanat
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African Care ry:n perustamisesta vuonna 2001 hyvinvointihankkeen toteutu-
miseen vuonna 2015 johti pitkä ja vaiheikas tie. Järjestön toiminta sai alkunsa 
kotiäitien suomen kielen kurssin aikaisen lastenhoidon järjestämisestä ja rekis-
teröitiin yhdistykseksi vuonna 2002. Alkuun järjestön toimintaa toteuttivat va-
paaehtoiset yhdessä työharjoittelijoiden kanssa.  Ajan myötä toiminnalle saatiin 
ulkopuolista rahoitusta ja toiminta laajeni kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatus-
hankkeisiin sekä  maahanmuuttaneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävään 
kotouttavaan toimintaan Suomessa.
 
Hyvinvointihanke oli järjestölle toiminnalle merkityksellinen askel. Hyvinvoin-
tihankkeen toiminnan myötä järjestön toiminta vakiintui ja olemme järjestönä 
tunnetumpi. Hankkeen toiminnasta ovat hyötyneet lukuisat naiset perheineen. 

Olemme kiitollisia rahoittajille ja muille hankkeen tukijoille maahanmuuttaja-
naisten ja heidän perheidensä hyvinvointia lisänneen toiminnan mahdollistami-
sesta. Lisäksi haluan omalta osaltani kiittää kaikkia projektissa mukana olleita.

Helsingissä tammikuussa 2018
Batulo Essak
Toiminnanjohtaja
African Care ry



African Care ry:n hyvinvointihanke oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskuksen (STEA, aiemmin Raha-automaattiyhdistys) rahoittama maahan-
muuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta 
vahvistava projekti. Hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajanaisten 
erityistarpeet huomioon ottava sekä ryhmätoimintaan ja asiakasohjaukseen 
perustuva palvelumalli. Hankkeen päämääränä oli vahvistaa yhteistyötä tie-
donvaihdon ja asiakasohjaamisen lisäämiseksi sekä lisätä asiantuntijoiden ja 
opiskelijoiden osaamista monikulttuurisesta asiakastyöstä ja tietoisuutta järjes-
töjen palveluista.  Projekti oli kolmivuotinen (2015-2017).

Hankkeessa onnistuttiin rakentamaan maahanmuuttajanaisia puhutteleva pal-
velukokonaisuus, josta osoituksena oli toiminnan odotukset ylittänyt suosio. 
Toiminnassa on ollut sydämellinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, ja toimintaan 
osallistui erikielisiä ja -ikäisiä henkilöitä erilaisista kulttuuritaustoista. Osallistu-
jat kävivät vertaisryhmätoiminnassa aktiivisesti ja toivat sinne myös ystäviään. 
Antamansa palautteen mukaan toimintaan osallistuneet kokivat oppineensa 
toiminnassa hyvinvointiiin ja terveyteen liittyvistä aiheista ja keinoista niihin 
vaikuttamiseen. Toiminnan kautta hyvinvointihanke keräsi tietoutta kohderyh-
män tarpeista ja toiveista, hyödynsi sitä toimintojen kehittämisessä ja välitti sitä 
eteenpäin hyvinvointipalveluiden tarjoajille ja alaa opiskeleville.  

Hankkeen tuloksellisuutta ja vaikutuksellisuutta edistivät projektissa kehitetyt 
toimintatavat. Hankkeen työntekijät pyrkivät kohtaamaan asiakkaat yksilöllises-
ti ja kuuntelemaan ryhmäläisten toiveita. Osallistava toimintatapa edesauttoi 
toimintaan osallistuneiden voimaantumista ja osallistujien toiveiden pohjalta 
kehitetyt toimintamuodot, kuten yksilöllinen neuvontapalvelu ja kotitalouskurs-

Johdanto

sit lisäsisivät hankkeen vaikutuksellisuutta. Hankkeessa onnistuttiin rakenta-
maan luottamusta herättävä toimintatapa ja asiakkaat toivat rehellisesti ilmi 
tarpeitaan ja ajatuksiaan niin hankkeen yksilöllisessä neuvonnassa kuin ver-
taisryhmätoiminnassakin. Vierailevien asiantuntijoiden toimesta kohderyhmälle 
kerrottiin monipuolisesti erilaisista terveyttä ja hyvinvointia edistävistä keinoista 
ja hyvinvointipalveluista. Hankkeen tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa tehos-
ti hankkeen palveluohjausta ja tiedonvaihtoa.   

Tämän julkaisun tavoitteena on kuvata analyyttisesti African Caren hyvinvoin-
tihankkeen toteutusta, vaikutuksia ja haasteita. Lisäksi tarkoituksena on tuoda 
esiin tietoa maahanmuuttajanaisten terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen 
liittyvistä tarpeista, jotta ne osataan ottaa paremmin huomioon palveluita ke-
hittäessä. Julkaisusta hyötyvät niin viranomaiset, African Care, muut järjestöt, 
kuin terveys- ja hyvinvointisektorilla työskentelevät ja alaa opiskelevat. Hank-
keen tulokset, toimintaan osallistuneiden palaute, tutkimustieto sekä lisäänty-
vä maahanmuutto tarkoittavat, että maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia 
edistävää toimintaa on syytä järjestää vastaisuudessakin.

Ensimmäisessä luvussa kerromme hankkeen alkuasetelmasta, ja siitä miksi 
hyvinvointihanke oli tarpeellinen ja millaisessa toimintaympäristössä se toimii. 
Seuraavaksi esittelemme hankkeen tavoitteet, sen toimintamallin, yhteistyö-
kumppaneita sekä tuotoksia. Sitten analysoimme hankkeen vaikutuksia asiak-
kaiden, työntekijöiden sekä yhteistyökumppaneiden näkökulmasta sekä ker-
romme hankkeen haasteista ja siitä, miten niihin on vastattu. Lopuksi teemme 
yhteenvedon hankkeen tuloksellisuutta ja vaikutuksellisuutta edistäneistä hy-
vistä käytännöistä.                
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Taustaa hankkeelle

African Care ry 

African Care ry on afrikkalaistaustaisten sosiaali- ja terveysalalla työskennel-
leiden naisten vuonna 2001 perustama ja johtama kansalaisjärjestö, joka vah-
vistaa erityisesti naisten ja tyttöjen hyvinvointia sekä toimintamahdollisuuksia. 
Järjestön toiminnanjohtajana toimii Batulo Essak.

Maahan muuttaneiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavan ryh-
mätoiminnan lisäksi African Care ry tekee globaalikasvatustyötä nuorten paris-
sa sekä kouluttaa eri alojen ammattilaisia ja maahanmuuttajia kotoutumiseen, 
monikulttuurisuuteen sekä maahan muuttaneiden seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyen. Järjestö tekee laaja-alaisesti yhteistyötä erilaisten nais- ja 
maahanmuuttajajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä oppi-
laitosten kanssa.

Järjestö on vuodesta 2005 tehnyt kehitysyhteistyötä Somaliassa. Hankkeilla 
on tuettu somalialaisten naisten pienyritystoimintaa ja seksuaali- ja lisäänty-
misterveyttä, vähennetty lapsi- ja äitiyskuolleisuutta sekä vahvistettu naisten 
poliittista osallistumista. Tällä hetkellä järjestöllä on käynnissä kaksi hanketta 
Somaliassa.

Hyvinvointi & terveys

Hyvinvointi- ja terveysteema on ollut olennainen osa African Caren kotimaan 
toimintaa alusta alkaen ja se pohjautuu järjestön perustajien terveysalan asi-
antuntemukseen ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Hyvinvointihanketta edelsi 
Terveys elämäntavaksi -hanke (2012-2014), jota rahoitti Helsingin kaupungin 
terveys-, sosiaali-, sekä varhaiskasvatuslautakunta ja Stiftelsen 7nde Mars 
Fonden -säätiö. Hankkeessa keskityttiin terveyden eri ulottuvuuksiin ja syrjäy-
tymisen ehkäisyyn. Toimintamalliin kuuluivat maahanmuuttajataustaisten nais-
ten, miesten ja tyttöjen vertaisryhmät. Hankkeessa pyrittiin voimaannuttamaan 
maahanmuuttajayhteisöjä, vahvistamaan tasa-arvoisesti niin tyttöjen, naisten 
kuin miestenkin fyysistä, psyykkistä ja henkistä terveyttä, sekä mahdollista-
maan yksilön aktiivista toimintaa yhteiskunnan jäsenenä. Tapaamisten aihepii-
reinä olivat mm. seksuaalisuus, mielenterveys, suuhygienia ja liikkuminen sekä 
ruokavalio. Lisäksi ryhmällä oli toiminnallisempaa ohjelmaa, kuten tanssia.  
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Terveys elämäntavaksi -hankkeen vertaistukiryhmät olivat erittäin suosittuja ja 
naisten ryhmässä kävi noin 20-30 osallistujaa ja miesten ryhmässä noin 15 per 
kerta. Tyttöjen ryhmän osallistujamäärä vaihteli, mutta keskimäärin kävijöitä oli 
noin 5. Hankkeen osallistujista merkittävä osa oli lähtöisin Pohjois-Afrikan tai 
Lähi-idän alueelta. Naisten ja miesten ryhmät kokoontuivat joka toinen viikko 
ja tyttöjen ryhmä joka viikko. Aikuisten naisten ryhmä kokoontui Kontulan lähiö-
asemalla. Hankkeen toimintaan kuului myös naisille suunnattu käsityökerho.  

Terveys elämäntavaksi -hankkeen ryhmätoiminnasta tehdyt pitkäaikaiset ha-
vainnot sekä tutkimustieto osoittivat, että etenkin maahanmuuttajanaisilla on 
usein valtaväestöä heikommat valmiudet terveelliseen elämäntapaan. Hank-
keen kohderyhmän parissa oli osoitettavissa selkeä tarve hyvinvointihankkeen 
toiminnalle. Toiminnassa esille oli noussut kysymyksiä, jotka osoittivat, että 
naisten terveystietämyksessä on merkittäviä puutteita ja naiset ovat myös tie-
tämättömiä monista tarjolla olevista hyvinvointia edistävistä palveluista. Tätä 
havaintoa tuki myös THL:n toteuttama laaja maahanmuuttajien terveys- ja 
hyvinvointitutkimus Maamu (Castaneda A.E. ym. 2012), jonka mukaan maa-
hanmuuttajanaisten terveys on monella osa-alueella heikompi verrattuna sekä 
maahanmuuttajamiehiin että koko muuhun väestöön. 

Hyvinvointihankkeen kohderyhmään kuuluivat erityisesti haavoittuvassa ase-
massa olevat maahanmuuttajaryhmät, kuten pakon edessä muuttamaan jou-
tuneet, joilla tutkimusten mukaan  on heikoimmat edellytykset huolehtia psyyk-
kisestä että fyysisestä terveydestään. Maastamuuttoon johtanut syy on yksi 
merkittävin maahanmuuttajien hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava tekijä (Ma-
lin, 2011). Hyvinvointihankkeen kohderyhmälle suunnattu toiminta oli perustel-
tua myös THL:n Maamu-tutkimuksessa (Castaneda A.E. ym. 2012) tehtyjen 
havaintojen pohjalta. Tutkimuksen mukaan etenkin somali- ja kurditaustaisilla 
naisilla oli enemmän ylipainoa ja huonompi toimintakyky verrattuna muuhun 
väestöön. Kurditaustaisilla naisilla puolestaan esiintyi huomattavasti enemmän 
ahdistuneisuutta ja yksinäisyyden tunnetta kuin muilla ja he osallistuivat muita 
ryhmiä vähemmän järjestö- ja yhdistystoimintaan. Sekä kurdi- että somalialais-
taustaiset kärsivät suomalaisia huonommasta seksuaali- ja lisääntymistervey-
destä ja erityisesti somalialais- ja kurditaustaisten naisten kielitaidossa ja kou-
lutuksessa havaittiin puutteita.  (Castaneda A.E. ym. 2012.) 



Hyvinvointihanke 
2015-2017

1. Päätavoite: Lisätä ryhmätoiminnan ja asiakasohjauksen 
kautta maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä 
terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta

       2. Parantaa alueellista verkostoitumista ja eri tahojen 
       yhteistyötä tiedon vaihdon ja asiakasohjaamisen 
       lisäämiseksi
 
            
            3. Tiedon kerääminen maahanmuuttajanaisilta ja 
            heidän perheiltään palveluiden kehittämiseksi, 
            jotta ne vastaavat paremmin maahanmuuttaja-
            naisten ja heidän perheidensä tarpeita

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä oli Itä-Helsingissä asuvat maahanmuutta-
jataustaiset naiset ja heidän perheensä. Itä-Helsingissä vieraskielisen väestön 
osuus oli Helsingin tietokeskuksen mukaan vuonna 2014 kaupungin korkein 
(21 %). Vuonna 2016 vieraskielisten osuus Itä-Helsingissä oli 22,6 % (Helsingin 
tietokeskus, 2016).  Hankkeessa ryhmätoimintaa järjestettiin African Care ry:n 
ryhmätilassa Meri-Rastilassa sekä Kontulan Lähiöaseman tiloissa. Hankkeen 
toiminnot olivat kaikille maahan muuttaneille avoimia, mutta erityisesti suunni-
teltu haavoittuvaisten ryhmien, kuten kouluttautumattomien, lukutaidottomien 
ja työelämän ulkopuolella olevien naisten tarpeet huomioon ottaen. Hankkeen 
toissijaisia kohderyhmiä olivat hyvinvointi- ja terveysaloilla työskentelevät, ku-
ten kunnan ja järjestöjen työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikor-
keakouluopiskelijat ja opetushenkilökunta sekä African Care ry:n henkilöstö.
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Toimintamalli

Hyvinvointihankkeen toiminnan keskiössä olivat kerran viikossa kokoontuvat 
hyvinvointiaiheiset vertaisryhmät; kaksi naisten ryhmää sekä yksi miesten ryh-
mä. Hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella kokoontui kaksi naisten ryhmää 
ja yksi perheille suunnattu ryhmä, johon ei kuitenkaan osallistunut miehiä lain-
kaan ja siksi yksi ryhmistä suunnattiin syksystä 2015 alkaen ainoastaan miehil-
le ja perheryhmässä käyneet naiset ohjattiin muihin naisten ryhmiin. 

Kaksi hankkeen ryhmistä kokoontui African Caren omassa toimintatilassa Meri-
Rastilassa ja yksi jo Terveys elämäntavaksi -hankkeesta tuttuun tapaan Kon-
tulan Lähiöasemalla. Vertaisryhmissä osallistujat saivat tietoa eri hyvinvoinnin 
ja terveyden osa-alueista ja niiden vaikutuksista toisiinsa sekä lähiseudun ter-
veys- ja hyvinvointipalveluista. Ryhmät olivat sisällöltään asiakeskeisiä ja ta-
voitteellisia ja toiminnan suunnittelussa huomioitiin osallistujien arvioinnissaan 
esittämät toiveet. Vertaisryhmissä vieraili monipuolisesti eri hyvinvointi- ja ter-
veysalan ammattilaisia kertomassa erilaisista terveyteen ja hyvinvointiin liitty-
vistä aiheista ja palveluista. Lisäksi ryhmäkerroilla tutustuttiin ja kannustettiin 
terveellisiin elämäntapoihin harrastamalla liikuntaa yhdessä ja valmistamalla 
yhdessä terveellisiä ruokia. Naisten ryhmissä paikalla oli lastenhoitaja. Toi-

2020 käyntikertaa 2015-2017
vuosittain n. 220 yksittäistä kävijää

keskimäärin 7,9 osallistujaa/ryhmäkerta

minnassa haluttiin pitää matala osallistumisen kynnys, joten sitoutumista toi-
mintaan ei vaadittu ja mukaan sai tulla kesken kauden. Toimintaa järjestettiin 
suomen kielellä ja osallistujia kannustettiin käyttämään suomen kieltä. Vertais-
ohjaajat tulkkasivat tarpeen mukaan. Ryhmätoiminnalla kannustettiin osallis-
tujia kiinnostumaan terveellisistä elämäntavoista ja pitämään huolta omasta 
terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Ryhmässä osallistujat saivat vertaistukea 
elämäntapamuutoksissa ja heidän osallisuuden ja kuuluvuuden tunteensa lä-
hiympäristöön lisääntyivät palveluiden käyttämisen myötä. Ryhmäläisiä kan-
nustettiin sitoutumaan ryhmätoimintaan ja viimeisellä toimintakaudella vertais-
ryhmätoiminnassa myönnettiin kunniakirja aktiivisesti kauden ryhmätoimintaan 
osallistuneille ryhmäläisille.

Ryhmissä käsitellyt aiheet:
Asuminen | Ehkäisevät terveyspalvelut 

Diabeteksen ehkäisy ja hoito | Harrastukset ja vapaa-aika  
Ihonhoito | Ikäihmisten terveys | Kierrätys | Kodinhoito  

Lapsiperheiden palvelut | Mielenterveys 
Liikunnan merkitys hyvinvoinnille |  Paloturvallisuus  

Rasismi ja siihen puuttuminen | Suun terveys 
Seksuaali- ja lisääntymisterveys |  Tanssi | Jooga  

Terveellinen ruokavalio | Väkivallan ehkäisy 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Hankkeen toimintoja suunniteltiin tutkimustiedon sekä toimintaan osallistuvi-
en maahanmuuttajien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tarpeita ja toiveita kar-
toitettiin ryhmätoiminnassa käytyjen keskustelujen ja toteutetun arviointityön 
yhteydessä sekä keräämällä palautetta muista toiminnoista. Hankkeen oh-
jausryhmän asiantuntemusta hyödynnettiin hankkeen toimintaa kehitettäessä. 
Toimintaa kehitettiin läpi hankkeen toiminta-ajan. Toimintaa toteuttivat hanke-
työntekijät (hankekoordinaattori ja projektityöntekijä), tuntityöntekijät (pääosin 
maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat ja lastenhoitajat) ja muutama va-
paaehtoinen. Ryhmätoimintaa ohjasi ryhmänohjaaja (joko palkattu tai vapaa-
ehtoinen) vertaisohjaajien kanssa. Lisäksi järjestön harjoittelijat ja työkokeilijat 
avustivat toiminnan järjestämisessä.

Hyvinvointiaiheiset vertaisryhmät 

8



Vuodesta 2016 alkaen hyvinvointihankkeessa järjestettiin havaitun tarpeen ja 
ryhmätoiminnasta nousseen toiveen pohjalta kotitalouskursseja. Lyhyillä ilta-
päivän kestävillä kursseilla osallistujat oppivat suomalaisista raaka-aineista, 
terveellisestä ruokavaliosta, kierrätyksestä, kodin puhtaanapidosta sekä opet-
telivat valmistamaan terveellisiä ruokia itse. Lisäksi kurssilla jaettiin materiaalia 
terveelliseen ruokavalioon ja kodin puhtaanapitoon liittyen. Kurssien tarkoituk-
sena oli entisestään syventää vertaisryhmätoiminnan hyvinvointi- ja terveysai-
heisia teemoja. African Care järjesti kurssit yhdessä Uudenmaan Martat ry:n 
kanssa ja kurssin ohjaajana toimi Marttojen työntekijä yhdessä hyvinvointi-
hankkeen työntekijöiden kanssa. Kurssilaisten osallistuminen mahdollistettiin 
järjestämällä lastenhoito kurssien aikana. 

 Esimerkiksi itse laitan ruokaa, mä ei laita 
paljon suolaa, mutta leipää en mä katso. Mutta 
tässä terveys, mikä, ravitsemus-kurssi [kotita-
louskurssi], mä oppin, että aina tarvitsee katsoo 
annokset, ja ku suola on vähemmän kuin 1 ker-
ta, vähemmän kuin 1 gramma, on hyvä. Tämän 
mä oppin ja muistin että hyvä. (Kivelä, 2017)

“
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Kotitalouskurssit

12 kurssikertaa 
46 yksittäistä osallistujaa

Kotitalouskursseille on riittänyt innokkaita osallistujia ja niiden ajankohtaa on 
kyselty vähän väliä. Kotitalouskursseilla tehtiin työnjakoa osallistujien oman 
kiinnostuksen mukaan. Kaikki ruoat valmistettiin reseptien avulla ja sen yhtey-
dessä tutustuttiin uusiin ruoka-aineisiin. Kotitalouskurssien aikana keskusteltiin 
erilaisista ruokaan liittyvistä asioista. Ruoat valmistettiin pienryhmissä, joissa 
työskenneltiin yhdessä ruoanvalmistusprosessin aikana. Ennen ruokailua jokai-
nen pienryhmä kertoi, mitä ruoka sisälsi ja olivatko ainekset ennestään tuttuja. 
Kursseilla osallistujat ovat oppineet muun muassa sämpylöiden leivontaa, kalan 
fileointia ja kalakeiton valmistusta sekä hyödyntämään runsaasti kasviksia seka-
ruokavaliossaan. Kasviksia sujautettiin mukaan sämpylätaikinaan, perunamuu-
siin ja lihapulliin, ja niistä valmistettiin erilaisia salaatteja ja raasteita pääruokien 
lisukkeiksi. Useampi kurssilainen kertoi valmistaneensa kursseilla opittuja ruo-
kia myös kotona. Etenkin sämpylät ja kalaruoat olivat maistuneet myös lapsille. 
Kasvisruoan valmistaminen tuntui kiinnostavan kurssille osallistuneita kovasti, 
mutta moni kertoi vastaanoton kasvisruoille olevan kotona huonoa. Kurssilla 
pohdittiin, miten osallistujat saisivat ujutettua kotonaan mahdollisimman paljon 
kasviksia perheenjäsenille tuttujen liharuokien sekaan sen sijaan, että ruoka 
tehtäisiin täysin lihattomaksi tai kasvikset tarjottaisiin lisukkeina, jotka on helppo 
jättää syömättä. Kursseilla käsiteltiin myös kodin puhtaanapitoon liittyvien lait-
teiden, kuten astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen säännöllistä putsausta 
sitruunahapolla. Jatkossa kurssien osallistujat ovat toivoneet opastusta etenkin 
täytekakun, marengin ja makaronilaatikon valmistukseen.



Vesiliikuntaryhmässä osallistujat saivat ohjausta vedessä harrastettaviin lii-
kuntamuotoihin ja ohjausta kuntosalilaitteiden käyttämiseen. Vapaaehtoisena 
toimiva toiminnanjohtaja ohjasi vesiliikuntaryhmää. Ryhmä madalsi osallistuji-
en kynnystä kuntosali- ja vesiurheilun aloittamiseen, kun liikuntamuotoihin sai 
ensin tutustua turvallisessa ympäristössä yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmässä 
myös keskusteltiin hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä aiheista. Arvioinnissa 
vesiliikuntaryhmän osallistujat kertoivat saaneensa vesiliikuntaryhmästä rohke-
utta ja varmuutta vedessä liikkumiseen. Ryhmä oli erittäin suosittu ja innokkaita 
osallistujia olisi ollut paljon enemmän kuin kurssille mahtui mukaan. Ohjaajan 
mukaan ryhmä rohkaisi ryhmäläisiä huomattavasti vedessä liikkumiseen. Ve-
siliikuntaryhmä mahdollisti myös liikuntarajoitteisille liikunnallisen elämäntavan 
harjoittamisen.

“
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”[Vesiliikuntaryhmässä] olen oppinut, miten voi 
harrastaa liikuntaa ilman kuntosalia ja en enää 
pelkää vettä.” (Vesiliikuntaryhmän arviointikes-
kustelu, kevät 2017)

30 tapaamiskertaa
41 osallistujaa 

Maahanmuuttajanaisten vesiliikuntaryhmä

Tapahtumien ja retkien kautta osallistujat saivat uutta tietoa hyvinvointiin ja 
terveyteen liittyvistä teemoista, ja ne syvensivät vertaisryhmätoiminnan aihe-
piirejä. Omia tapahtumia järjestettiin ensisijaisesti African Caren ryhmätilassa 
Meri-Rastilassa. Retkiä tehtiin lähiseudun liikunta- ja virkistyspaikkoihin ja niil-
lä tutustuttiin eri liikuntalajeihin (esim. pesäpallo, koripallo ja kuntosali). Iltaisin 
ja viikonloppuisin järjestettävät tapahtumat ja retket olivat matalan kynnyksen 
tapahtumia, joihin oli helppo tulla mukaan myös niiden, jotka eivät käyneet ver-
taisryhmissä. Tapahtumilla ja retkillä pyrittiin tavoittamaan etenkin vertaisryh-
mässä käyvien perheenjäseniä, jotta hekin saavat tietoa terveellisistä elämän-
tavoista ja näin tukevat perheessä terveellisten elämäntapojen omaksumista. 
Osa tapahtumista oli suunnattu tytöille ja nuorille naisille, kuten Meri-Rastilan 
Nuorisotalolla yhteistyössä HNNKY:n Debora-hankkeen ja Nuorisoasiainkes-
kuksen kanssa järjestetty Äitien ja tyttöjen ilta. 

2015: 6 tapahtumaa/retkeä, n 300 osallistujaa
2016: 16 tapahtumaa/retkeä, n 600 osallistujaa
2017: 15 tapahtumaa/retkeä, n 850 osallistujaa

Muut hyvinvointi- ja terveysteemaiset tapahtumat ja retket



Tapahtumia ja retkiä järjestettiin yhdessä yhteistyökumppaneiden (esim. Irakin 
Naisten yhdistys, Sdo:n Sovinnon kampus) kanssa. Osa tapahtumista oli suu-
rempia tapahtumia, esimerkiksi monikulttuurinen liikuntatapahtuma Liikunta 
kuuluu kaikille Myllypuron Liikuntamyllyssä ja Monaliiku ry:n Football for Refu-
gee Women -tapahtuma. Osa retkistä ja tapahtumista keskittyi liikuntaan (esim. 
pesäpallotapahtuma), osa lähialueiden virkistyspaikkoihin (esim. Kaupungin 
museo, Uutelan ulkoilualue, Lapinlahden lähde), ja osa hauskaan yhdessä ole-
miseen (esim. kevätjuhla, vapputapahtuma ja Suomi 100 -itsenäisyyspäiväta-
pahtuma), joilla tehtiin toimintaa tutuksi etenkin uusille kävijöille ja ryhmäläisten 
perheenjäsenille. 
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akkaan ja työntekijän välille syntyä luottamuksellinen suhde, vaikka asiakas ei 
välttämättä tuntenut työntekijää hyvin tai aiemmin laisinkaan. Yksilöllinen tapa 
kohdata asiakas ja kiinnostuksen osoittaminen hänen elämäänsä kohtaan on 
hankkeessa kehittynyt toimintatapa rakentaa luottamuksellinen suhde asiak-
kaan ja työntekijän välille. Lisäksi luottamuksen rakentamisessa saattoi auttaa, 
mikäli neuvontaa antava työntekijä itsekin oli maahanmuuttajataustainen. Vaik-
ka yhteistä kieltä ei aina ollut niin asiakas koki työntekijän ymmärtävän häntä 
samankaltaisen kokemuksen vuoksi. 

Asiakkaat ovat kokeneet yksilöllisen neuvonnan tärkeäksi ja ovat saaneet konk-
reettista tukea erilaisissa asioissa. He ovat kokeneet, että yksilölliseen neuvon-
taan on helpompi tulla sekä puhua omista asioista ja päättää itse mitä kertoo 
itsestään. Neuvonnan myötä asiakkaiden palvelutuntemus on lisääntynyt. Moni 
asiakas on nostanut myös ryhmätoiminnassa esille neuvonnan tarpeen. Joskus 
myös ryhmätoiminnan aikana asiakkaat ovat toivoneet yksilöllistä neuvontaa, 
tällöin olemme ohjanneet heidät varaamaan neuvonta-ajan erikseen. Neuvon-
taa ei ole tarvinnut markkinoida erikseen, koska asiakkaat ovat löytäneet sen 
omien verkostoidensa kautta. Myös monet muut maahanmuuttajatyötä tekevät 
tahot ovat olleet kiinnostuneita neuvonnastamme ja ovat halunneet tietää min-
kälaisissa asioissa asiakkaita neuvomme. Neuvontamme on kevyttä ja se ei 
sulje pois viranomaisten tekemää neuvontaa erilaisissa virastoissa.
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Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta

2016: 56 tapaamista, 34 asiakasta
2017: 69 neuvontatapaamista, 33 asiakasta

Vuodesta 2016 alkaen hyvinvointihankkeen toimintoihin lisättiin yksilöllinen 
neuvonta. Yksilöllisessä neuvonnassa vertaisryhmään osallistuvia ohjattiin hy-
vinvointi- ja terveyspalveluihin. Neuvontapalvelu antoi ryhmäläisille myös yksi-
löllistä tukea. Ryhmäläisiä neuvottiin esimerkiksi asunnon, työn, harjoittelupai-
kan etsinnässä, harrastus- tai kielikurssille ilmoittautumisessa, liikuntapaikan 
löytämisessä tai erilaisten sosiaalisten etuuksien hakuprosessissa. Keskeisenä 
ajatuksena neuvonnassa oli ohjaaminen muiden järjestämiin palveluihin. Neu-
vonnalla pyrittiin myös tukemaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä. 

Ensisijaisesti neuvontaa tarjottiin viikottain tiettyyn aikaan, jotta se olisi mah-
dollisimman selkeää asiakkaille. Välillä neuvonnan aikaan saattoi paikalla olla 
kolmekin henkilöä, jotka tarvitsivat neuvontaa. Muina aikoina neuvontaa tar-
jottiin ajanvarauksella. Neuvonnassa kävi myös muita kuin ryhmäläisiä, kuten 
esimerkiksi työssäkäyviä tai opiskelevia henkilöitä, jotka eivät muuten osallis-
tuneet ryhmätoimintaan. Neuvontaan hakeutui henkilöitä, jotka olivat kuulleet 
neuvonnasta naapurilta, ystävältä tai työntekijöidemme tekemän jalkautuvan 
työn kautta. Sen lisäksi eri tahot ovat ohjanneet asiakkaita African Caren neu-
vontaan. Yksilöllisen neuvonnan lisäksi perheet ovat yhdessä tulleet neuvon-
taan. Neuvonnassa kävijöiden määrä kasvoi erityisesti keväällä 2017 ja neu-
vonnan kautta moni uusi asiakas löysi myös ryhmätoimintaamme. 

Neuvonnan alkuun kyseltiin asiakkaan kuulumisia ja siinä yhteydessä asiakas 
yleensä itse nosti esille neuvonnan tarpeen. Yhdellä neuvontakerralla pyrittiin 
hoitamaan mahdollisimman moni yksilöllistä neuvontaa vaativa asia. Usein 
kävi kuitenkin niin, että yksi tapaaminen ei riittänyt vaan asiakkaalle varattiin 
uusia neuvontatapaamisia. 

Jos asiakas kertoi, että ei esimerkiksi tiedä miten tuoda asiansa esille pankissa 
tai kokee, että hän ei tule ymmärretyksi, pyrimme auttamaan asiakasta puhe-
limitse. Erityisesti mikäli asiakkaalla ei ollut ketään läheistä, joka voisi auttaa 
tulkkaamaan tilanteessa. 

Yksilöllisessä neuvonnassa asiakkaat kertoivat yleensä mielellään itsestään ja 
henkilökohtaisista asioistaan. Jo neuvonnan ensimmäisellä kerralla saattoi asi-



Yhteistyön tavoitteena oli parantaa hankkeen ja järjestön alueellista verkostoi-
tumista ja eri tahojen yhteistyötä tiedonvaihdon ja asiakasohjaamisen lisäämi-
seksi. Tieto hankkeen toiminnoista ja maahanmuuttajien tarpeista on vaihtunut 
osallistumalla yhteistyöverkostojen tapaamisiin, tapaamalla yhteistyökumppa-
neita ja muita lähialueiden tahoja ja pitämällä heihin yhteyttä puhelimitse ja 
sähköpostitse. Tietoa on kerätty projektin aikana keskustelemalla ja tapaamal-
la yhteistyökumppaneita. Työntekijät ovat keskustelleet ryhmässä vierailleiden 
asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa on järjestetty myös 
palavereita, joissa on vaihdettu tietoja, näkemyksiä ja kokemuksia ja suunni-
teltu yhteistä toimintaa. Työntekijät ovat tavanneet yhteistyökumppaneita myös 
muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa, seminaareissa ja verkostojen ko-
kouksissa. Työntekijät ovat kirjanneet yhteistyökumppaneilta saamaansa pa-
lautetta ryhmäpäiväkirjoihin. Myös ohjausryhmä on ollut tärkeä väylä saada 
yhteistyökumppaneiden näkemyksiä tietoon.

Hankkeen toimintoja kehitettiin paljon ensimmäisten vuosien aikana, ja tässä 
yhteistyökumppaneiden näkemyksillä on ollut myös paljon vaikutusta. He ovat 
antaneet arvokkaita vinkkejä yhteistyötahoista, kontakteista tai toimintamuo-
doista, joita on sisällytetty toimintaan. Ohjausryhmän jäsen Eläkekeläiset ry:n 
Eva Rönköllä ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston yhteistyöllä on ollut paljon 
vaikutusta siihen, miten liikuntaa ja luonnossa liikkumista on sisällytetty hank-
keen toimintaan.

Vuonna 2015 hankkeen merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat Väestöliit-
to sekä Helsingin kaupungin Liikuntavirasto. Vuonna 2016 tiivistä yhteistyötä 
tehtiin erityisesti Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen, Metropolia ammattikor-
keakoulun Kepeli-hankkeen sekä Sdo:n Sovinnon Kampuksen (ent. Sovinto ry) 
kanssa. Miesten ryhmässä tärkeä kumppani oli väkivaltateeman myötä Mies-
sakit ry:n Lyömätön linja Espoossa, ja naisten ryhmässä Monika-naiset Liitto. 
Naisten ryhmissä aiheena korostui myös seksuaaliterveys, Tiina Alakärpän 
(uskontotieteen tohtorikoulutettava ja auktorisoitu seksuaalineuvoja) asiantun-
temuksen myötä. Vuoden 2017 merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat aiem-
pien lisäksi African Caren Meidän perheemme -toiminta, Nicehearts ry sekä 
Pääkaupunkiseudun Diabetes yhdistys.

Yhteistyö
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2015: 20 yhteistyötahoa
2016: 36 yhteistyötahoa
2017: 40 yhteistyötahoa



Helsingin kaupunki:
Liikuntavirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto/sosiaali- terveystoimi
Kaupunginkanslia, TAKU-hanke

Leikkipuisto Haruspuisto
Nuorisotalo Merirasti
Kontulan Lähiöasema

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Oppilaitosyhteistyö:

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Helsingin Diakonissalaitos

Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu, Kepeli-hanke
Stadin aikuisopisto, KYKY/KYKY II -hanke

Yksityishenkilöt:
Angila R, kosmetologi 

Julia Taivalmäki, joogaohjaaja
Marianne Mela, vapaaehtoinen, ammatiltaan poliisi 

Mikaela Jokinen, tanssinopettaja, Tanssikoulu Etnica
Tiina Alakärppä, auktorisoitu seksuaalineuvoja, uskontotieteen 

tohtorikoulutettava
Veikko Tarvainen, joogaohjaaja

Verkostot:
Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio

Veto-verkosto
Naisjärjestöjen keskusliitto (NJKL)

Meri-Rastilan verkosto
Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto

Muut toimijat:
Kansallisteatteri, Reittejä Kontulaan -projekti

KOM-teatteri
OSIRIS teatteri

Story Sharing Universum -projekti 
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Hyvinvointihankkeen yhteistyötahot:

Järjestöyhteistyö:
African Care ry, Meidän perheemme- toiminta 

Amnesty International Suomen osasto 
Aurinkoinen hymy ry 

 AurinkoMartat ry 
Förening Luckan rf 

HNMKY, Toiminnan avulla työelämään -hanke 
HNNKY, Debora-hanke 

Irakin Naisten Yhdistys ry 
Liikkukaa ry 

Miessakit ry, Lyömätön linja 
Moniheli ry, Katto-hanke 

Monika-naiset Liitto, Osaavat Naiset -hanke 
Monika-naiset Liitto, Voimavarakeskus Monika 

Nicehearts ry, Naapuriäiti-hanke
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja 
Läheiset ry, Yomo-hanke

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry

Sdo Sovinnon kampus (ent. Sovinto ry)
Sexpo säätiö | SPR Ei rasismille -hanke

Suomen Eläkeläiset ry 
Suomen Mielenterveysseura

Suomen Pakolaisapu 
Suomen Pakolaisapu, Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu, Kasvokkain -toiminta
Suomen Pakolaisapu, Naapuruussovittelun keskus

Suomen Punainen Risti, Uudenmaan piiri
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Tsemppari -hanke, Vantaa
Uudenmaan Martat ry

Väestöliitto

Virastot:
Helsingin poliisilaitos

Uudenmaan Ely-keskus



African Care ry:n Meidän perheemme -toiminta

Hyvinvointihankkeen toimintaan osallistuneilta saatujen tietojen ja toiveiden 
pohjalta järjestö kehitti myös hyvinvointihankkeen ulkopuolista toimintaa. 
Vuonna 2017 African Care ry järjesti Meri-Rastilassa myös Helsingin kaupun-
gin rahoittamaa Meidän perheemme -toimintaa. Toiminnassa käsiteltiin naisen 
roolia eri kulttuureissa. Toiminta sisälsi vertaisryhmän ja kohtaamiskahvilan 
sekä maahanmuuttajataustaisille että suomea äidinkielenään puhuville naisille. 
Vertaisryhmän ja kohtaamiskahvilan tavoitteena oli lisätä vuorovaikutusta eri 
kulttuureista tulevien naisten välillä sekä edistää maahan muuttaneiden naisten 
kotoutumista ja toiminnallista kielitaitoa. Projekti oli yksivuotinen (2017).

Meidän perheemme -toiminnan naisille suunnatussa vertaisryhmässä käsitel-
tiin perheeseen ja parisuhteeseen liittyviä aiheita. Ryhmä kokoontui African Ca-
ren Meri-Rastilan ryhmätilassa. Ryhmässä vieraili monipuolisesti asiantuntijoita 
esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja opetusalalta. Osallistujat saivat uutta tietoa 
esimerkiksi lasten kasvatuksesta, puolison roolista sekä työ- ja harrastusmah-
dollisuuksista. Vierailevat asiantuntijat lisäsivät myös lähiseudun palveluiden 
tunnettavuutta kohderyhmän keskuudessa. Lisäksi osallistujia kannustettiin 
löytämään tekemistä vapaa-ajalle esimerkiksi harrastusten muodossa, ja tar-
vittaessa tähän annettiin henkilökohtaista ohjausta. Meidän perheemme -toi-
minnan naisille suunnattu kohtaamiskahvila tarjosi mahdollisuuden keskustella 
ja tutustua rennossa ilmapiirissä muihin helsinkiläisiin naisiin kahvin äärellä. 
Osallistujien kanssa suunniteltiin yhdessä retkiä elämys- ja harrastuspaikkoi-
hin. Toimintaan sisältyi myös pop up -ryhmiä Itä-Helsingin alueella. Pop up 
-ryhmiä järjestettiin esimerkiksi asukastaloilla ja lähiöasemilla ja niissä käsitel-
tävät aihealueet olivat samoja kuin toiminnassa muutenkin. Lisäksi toiminnasta 
järjestettiin infotilaisuuksia suomea äidinkielenään puhuville helsinkiläisille.

Meidän Perheemme -toiminta oli hyvinvointihankkeen merkittävä yhteistyö-
kumppani hankkeen viimeisenä toimintavuonna. Hyvinvointihanke on tehnyt 
Meidän perheemme -toiminnan kanssa tiivistä yhteistyötä järjestämällä yhteisiä 
tapahtumia ja retkiä (mm. retki Pauligille ja Uutelan ulkoilualueelle, yhteinen 
itsenäisyyspäivän juhla). Tiedonvaihtoa ja kehittämisideoita on jaettu hankkei-
den työntekijöiden välillä viikoittain. Meidän perheemme -toimintaa on mark-
kinoitu yhdessä hyvinvointihankkeen Rastilan toimipisteessä järjestetyn ryh-
mätoiminnan kanssa. Hyvinvointihankkeen toimintaan osallistuneita on myös 
tiedotettu Meidän perheemme -toimintaan kuuluvista tapahtumista ja retkistä 
ja toisin päin.
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Seuraavassa esittelemme lyhyesti hyvinvointihankkeen kanssa tiivistä yhteis-
työtä tehneet tahot, African Care ry:n Meidän perheemme -toiminta ja Metropo-
lia ammattikorkeakoulun Kepeli-hanke.



Kepeli – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä 
-hanke (2016-2018) 

Vuodesta 2016 alkaen hyvinvointihanke on African Care ry:n muiden toiminto-
jen ohessa toiminut hankekumppanina Metropolia ammattikorkeakoulun koor-
dinoimassa Kepeli-hankkeessa. Kepeli – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä 
menetelmillä -hankkeessa (2016-18) kootaan olemassa olevia ja kehitetään 
uusia kotoutumista edistäviä harjoitteita. Kepelin harjoitteet on kohdennettu 
ensisijaisesti maahanmuuttajaryhmille, joissa suomen kielitaito ei ole vielä 
vahva ja monet osallistujista ovat kotoutumispolkunsa alkuvaiheessa. Hank-
keen tavoitteena on lisäksi vahvistaa maahanmuuttajaryhmiä ohjaavien am-
mattilaisten osaamista toiminnallisten ryhmäharjoitteiden käyttämisessä. Ke-
peli-hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, 
AMIF. (Kepeli-hankkeen www-sivustot, 2017.)

African Care ry on Kepeli-hankkeen kumppanina osallistunut kehollisia ja pe-
lillisiä menetelmiä hyödyntävien kotoutumista edistävien harjoitteiden kehittä-
miseen (Parisuhteen roolisoppa, Erilaiset vanhemmat). Harjoitteita on kehitetty 
vertaisryhmätoimintaan osallistuvien asiakkaiden ja ohjaajien kanssa. Lisäksi 
hyvinvointihankkeen työntekijät ovat olleet mukana kehittämässä erityisesti 
maahanmuuttajaryhmille sopiviksi jo olemassa olevia kehollisia ja pelillisiä me-
netelmiä hyödyntäviä harjoitteita (esim. Suomen mielenterveysseuran verkko-
sivuilla olevat pelit ja tehtävät).

Kepeli-yhteistyön myötä toiminnallisuudesta on tullut merkittävä ja olennainen 
osa hyvinvointihankkeen ja African Care ry:n toimintaa; arviointia on kehitetty 
toiminnallisempaan suuntaan, lähes joka vertaisryhmätapaamisessa on mu-
kana toiminnallisia menetelmiä kuten taukoveryttelyä tai voimalauseita. Hy-
vinvointiteemoja on opittu ryhmissä käsittelemään erilaisten pelien kautta ja 
toiminnallisemmat menetelmät ovat tulleet tutuiksi ryhmätoimintaan osallistu-
neille. 
Hyvinvointihankkeen ryhmätoimintaan osallistuneiden kokemuksia Kepeli-
menetelmistä kartoitettiin syksyllä 2017 ryhmähaastattelulla. Haastateltavien 
mielestä toiminnallisuuden, pelillisyyden ja yleensäkin ryhmätoiminnan avulla 
voi ylläpitää kielitaitoa, laajentaa sanavarastoa, oppia uusia asioita, saada it-
seluottamusta ja löytää uusia ystäviä. (Ekholm, 2017.)
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Opinnäytetyö

Vuonna 2017 terveystieteiden opiskelija Jenni Kivelä Laurea ammattikorkea-
koulusta toteutti opinnäytetyönsä hyvinvointihankkeessa. Opinnäytetyön tar-
koituksena oli tuoda esiin tietoa maahanmuuttajanaisten terveyteen, hyvinvoin-
tiin ja osallisuuteen liittyvistä tarpeista, sekä tuottaa African Care ry:lle tietoa, 
kuinka palveluja voisi kehittää. 

Kivelän opinnäytetyössä kartoitettiin hankkeen toimintaan osallistuneiden 
naisten kokemuksia vertaisryhmätoiminnasta ja hankkeen yksilöllisestä neu-
vontapalvelusta sekä heidän siellä saamistaan tiedoista ja taidoista. Lisäksi 
tarkasteltiin sitä, kuinka he ovat onnistuneet soveltamaan näitä taitoja omassa 
elämässään. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelu-menetelmällä. 
Hyvinvointiryhmien aihepiirit, ravitsemus, liikunta, mielen hyvinvointi, sosiaa-
liset suhteet sekä työ ja koulutus muodostivat haastatteluiden teemat. Haas-
tatteluihin osallistui yhteensä 6 hyvinvointihankkeen vertaisryhmätoimintaan 
osallistunutta naista. Haastattelut toteutettiin helmikuussa 2017. 

Opinnäytetyön keskeisimpiä tuloksia oli, että ryhmiin ja henkilökohtaiseen 
neuvontaan osallistuneiden naisten hyvinvointi ja osallisuus oli lisääntynyt. 
Ryhmissä saamiensa tietojen ja taitojen myötä osallistujat olivat omaksuneet 
terveellisen ravitsemuksen merkityksen ja lisänneet liikkumistaan. Ryhmiin 
osallistuminen toimi omalta osaltaan mielen hyvinvointia ja yksinäisyyttä vä-
hentävänä tekijänä. Moni oli saanut ohjausta ja tukea esimerkiksi työnhaussa. 
Kaikki haastateltavat kokivat African Care ry:n toiminnan vaikuttaneen myön-
teisesti heidän elämäänsä, tuoden siihen positiivisia muutoksia. He kuvasivat 
saaneensa voimaa ryhmästä, ja tulleensa itsenäiseksi naiseksi, joka voi tehdä, 
mitä itse haluaa. 

Tuotokset
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“

 Ja vielä siis vahvistaa itsenäinen, mä oon itsenäinen 
nainen. Mä voin teki itse mitä mä haluun. Ja tarvitsee mietti 
että mitä me tarvitaan apua tai kysy. Aina mä löysin siis joka 
opastaa tai kuka avustaa mua. (Kivelä, 2017)

Opinnäytetyön tulokset vahvistivat, että hyvinvointihankkeen toiminta on ollut 
osallistujien hyvinvointia edistävää. Kehittämisehdotuksena opinnäytetyön ai-
neistosta nousi esille, että ryhmätoiminnassa voisi hyödyntää pienryhmiä le-
vottomuuden ja meluisuuden ehkäisemiseksi. Lisäksi pohdittiin voisiko ryhmä-
toimintaa pitää suljettuna, ja näin tukea osallistujien sitoutumista toimintaan. 
(Kivelä, 2017). Suosituimpia vertaisryhmiä onkin osallistujien toiveesta vuoden 
2017 aikana hajautettu, jolloin asiantuntijoiden esityksestä kiinnostuneet ovat 
pystyneet aiempaa paremmin keskittymään asiantuntijoiden puheenvuoroihin. 
Hankkeen ryhmätoiminta on kuitenkin haluttu pitää avoimena, jolloin kynnys 
osallistua toimintaan, vaikka kesken toimintakauden pysyy matalana.



Maahanmuuttajanaiset hyvinvoinnin asialla -seminaari 

Hyvinvointihankkeen päätösseminaari järjestettiin maanantaina 25.9.2017 Hel-
singissä. Puolipäiväisessä seminaarissa esiteltiin hankkeen hyviä käytänteitä, 
kartoitettiin maahanmuuttajanaisten erityistarpeita hyvinvointipalveluissa sekä 
keskusteltiin hankkeeseen liittyvistä teemoista. Seminaarissa asiantuntijoina 
toimivat maahanmuuttajataustaiset naiset.

Maahanmuuttajanaiset hyvinvoinnin asialla -seminaari keräsi paikalle n. 60 
osallistujaa; yhteistyökumppaneita, hyvinvointihankkeen toimintaan osallistu-
neita sekä järjestöpuolen että julkisen sektorin maahanmuuttajatyön edustajia 
ja muita aiheesta kiinnostuneita. Seminaariohjelma piti sisällään muun muas-
sa hankkeen toiminnan ja tuloksien esittelyn, toimintaan 
osallistuneiden puheenvuoroja sekä asiantuntijapanee-
lin. Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun eri hyvin-
vointiteemoista.

Kokemusasiantuntijat toivat seminaaripuheenvuorois-
saan esiin, miten valtaosa hyvinvointiryhmien osallistu-
jista on löytänyt ryhmiin ystävän suosituksesta. Ryhmien 
on koettu parantaneen etenkin asiakkaiden psyykkistä 
hyvinvointia. Kävijät ovat saaneet ryhmistä uusia ystäviä, 
tietoa oikeuksistaan ja erilaisia hyödyllisiksi kokemiaan 
tietoja ja taitoja ryhmissä vierailleilta asiantuntijoilta (mm. 
terveellisestä ruokavaliosta, mielenterveyspalveluista ja 
liikunnasta). Ryhmien toivottiin jatkuvan aktiivisina jat-
kossakin. 

Seminaarin asiantuntijapaneelissa vierailivat THL:n eri-
koistutkija Hannamaria Kuusio Osallisuus ja yhdenver-
taisuus –yksiköstä, ELY-keskuksen projektisuunnittelija 
Elina Kutramoinen Järjestöistä voimaa kotoutumiseen 
–hankkeesta, Eläkeläiset ry:n monikulttuurisuustyön 
suunnittelija Eva Rönkkö, Väestöliiton monikulttuurisuu-
den asiantuntija Mina Zandkarimi sekä Helsingin kau-
pungin Kyvyt käyttöön –hankkeen projektipäällikkö Olga 
Silfver. Paneelissa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä 
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hyvinvointi on ja miten maahanmuuttaja-asiakkaan luottamus saavutetaan. Hy-
vinvointi määriteltiin kolmesta osa-alueesta – psyykkisestä, fyysisestä ja sosi-
aalisesta – koostuvaksi kokonaisuudeksi, jonka mittaamisessa tulos saattaa 
vaihdella sen mukaan, keihin henkilön tilannetta verrataan. Verrataanko muihin 
samassa tilanteessa oleviin vai väestöön keskimäärin? Luottamuksen raken-
tamisessa tärkeimpänä koettiin kuuntelemisen ja kohtaamisen taito. Viran-
omaistyössä oli huomattu, että mikäli viranomainen on itsekin maahanmuutta-
jataustainen tai tapaa asiakkaan hänen luottamuksensa saavuttaneen järjestön 
tiloissa, luottamuksen rakentaminen asiakkaaseen helpottuu.
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Ravitsemuspäivien julistenäyttely
 

Hyvinvointihanke osallistui vuonna 2016 Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen 
kutsumana Kansallisille Ravitsemuspäiville, joissa teemana oli ulkomaalais-
taustaisten ravitsemus, ruokavalinnat ja neuvonta. Hankkeella oli tapahtumas-
sa oma piste, jossa esiteltiin ravitsemusterapeuteille järjestön toimintaa sekä 
islamilaisen kulttuurin ruoka- ja tapaperinteitä 5-osaisella julistenäyttelyllä, 
jonka hankkeen työntekijät olivat toteuttaneet. Oppaina ja esittelijöinä toimivat 
hankkeen ja järjestön työntekijät kuin myös hankkeen 2 vertaisryhmäläistä ja 1 
ohjaaja vapaaehtoisina. Julistenäyttelyn sisällöstä tehtiin kooste, joka julkaistiin 
niin kaikille tapahtumaosallistujille jaetussa oppaassa kuin Ravitsemusasian-
tuntija-lehdessä (4/2016). Ravitsemusterapeuttien kanssa suunniteltiin ja to-
teutettiin maahanmuuttajien kohtaamiseen vastaanottotyössä opastava video, 
joka oli suunnattu ravitsemusterapeuteille.

Hyvinvointihanke järjesti syyskaudella 2016 7 kertaa kokoontuneen tietoteknii-
kan alkeiskurssin, joka kokoontui Meri-Rastilan nuorisotalolla. Kurssin ohjaaji-
na toimi järjestön vapaaehtoisia ja korkeakouluharjoittelija. Kurssilla opeteltiin 
tietotekniikan alkeita, tietokoneen avaamisesta hiiren ja näppäimistön käyttöön 
sekä hyödyllisten verkkoasiointipalvelimien käyttöä. Kurssi järjestettiin yhteis-
työssä Sdo:n Sovinnon kampuksen (ent. Sovinto ry) kanssa. Kurssilla oli kes-
kimäärin 7 osallistujaa/kerta. African Caren syksyn työharjoittelija Nina Pyykkö 
koosti opintojensa kehittämistehtävänä kurssimateriaaliksi tietotekniikan perus-
teisiin johdattelevan selkokielisen oppaan, joka sopii monenlaiseen ryhmään 
opetusmateriaaliksi tai oheislukemiseksi. Opas on vapaasti luettavissa järjes-
tön verkkosivulla.

Atk-kurssin opas



Hankkeen vaikuttavuus 
asiakkaiden, 
työntekijöiden ja 
yhteistyö-
kumppaneiden 
näkökulmasta

Asiakkaat

Hankkeen työntekijät ovat keränneet ryhmätapaamisista osallistujalistoja ja 
-määriä, joista ilmenee, että useat asiakkaat ovat käyneet ryhmissä pitkään 
ja aktiivisesti. Keskimäärin hankkeen ryhmätoiminnassa on ollut 7,9 kävijää/ 
ryhmäkerta. Ryhmäkausien lopussa keväisin ja syksyisin ohjaajat ovat toteut-
taneet ryhmissä toimintaa kartoittavat arvioinnit pienryhmähaastatteluja sekä 
toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Palautteessaan osallistujat ovat 
arvioineet, että he ovat saaneet toiminnasta merkittävästi sekä motivaatiota 
omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, että uutta tietoa hyvinvointiin ja tervey-
teen liittyvistä aiheista. Motivaatio on näkynyt myös osallistujien keskusteluissa 
ja toiveissa. Useamman osallistujan kohdalla on noussut esiin, että elämänta-
vat muuttuivat ainakin joksikin aikaa terveellisimmiksi ryhmän toiminnan myö-
tä. Esimerkkejä olivat muun muassa sokerin käytön vähentäminen, hedelmien 
lisääminen ruokavaliossa ja liikunnan harrastaminen. 

Useampi ryhmäläinen oli aloittanut käymään säännöllisesti liikkumassa liikun-
taryhmissä saatuaan tietää niistä hankkeen ryhmätoiminnassa. Vesiliikunta-
ryhmäläiset liikkuivat vedessä säännöllisesti kurssin ajan ja ohjaajan mukaan 
uintikurssi on rohkaissut silmin nähtävästi ryhmäläisiä vedessä liikkumiseen. 
Vertaisryhmien säännölliset ja osallistujien toivomat liikuntaosiot ovat tukeneet 
ryhmäläisiä liikunnallisessa elämäntavassa. Myös liikuntarajoitteiset ovat pääs-
seet harjoittamaan ryhmässä liikunnallista elämäntapaa. Moni kertoi oppineen-
sa toiminnan kautta valmistamaan terveellisiä ruokia ja tehneensä niitä myös 
kotona. Kohderyhmältä saatu palaute osoittaa, että suuri joukko toimintaan 
osallistuneista on löytänyt toiminnan myötä erilaisia keinoja vaikuttaa omaan 
hyvinvointiinsa. 

Toimintaan osallistuneet ovat palautekeskusteluissa kertoneet kuulleensa toi-
minnassa uusista palveluista. Hanketyöntekijöiden mukaan ryhmäläiset ovat 
kertoneet käyttäneensä palveluita, joihin heidät oli ohjattu (mm. Osaavat nai-
set -hanke, TE-toimisto, Työväenopisto). Retkille ja tapahtumiin osallistunei-
den joukossa oli henkilöitä, jotka kertoivat käyvänsä ensimmäistä kertaa mm. 
kaupunginmuseossa tai Liikuntamyllyssä. Moni arvioi tulevansa retkikohteisiin 
vielä uudestaan. Työntekijän mukaan neuvonnan kautta toimintaan osallistu-
neiden palvelutuntemus on kasvanut, koska suuri osa neuvonnassa esiin tuo-
duista palveluista oli heille uusia.

20



 Esimerkiksi minä, kun mä tulin tänne [vertaisryhmään], 
mä olin 3 vuotta työtön. Tulin tänne, mulla tuli parempi olo. 
Mä mene hakemaan töitä, mä sain työpaikka, vaikka se on nyt 
osa-aika, mutta silti… Se on hyvä mulla. Mutta ennen sitä mä 
olin vain kotona, koko ajan stressannut ja masentunut. Mutta 
kun mä pääsin tänne vaikka ihan heti alussa, mä sanon nyt 
pakko tehdä jotain, pakko nyt vaihtaa mun elämä. Mä olla, en 
mä jaksa olla näin koko elämä. Kyllä minä opiskelin täällä, mä 
valmistuin, mulla on jo ammatti. Mun täytyy mene eteenpäin. 
Sen takia mä tykkään olla nyt mukana. Kun mä tulin tänne, 
mulla tuli voimaa joo, kyllä, mun elämän pitää jatkua. Niin. 
(Kivelä, 2017)

Moni vertaisryhmien osallistujista kertoi oppineensa toiminnan kautta suomen 
kieltä ja aktivoineensa kielitaitoaan. Erityisesti toiminnallisten ja pelillisten me-
netelmien kautta osallistujat kokivat kielitaitonsa kehittyneen. Haastattelussa 
ryhmäläiset korostivat, että kuvien käyttö lisää kielen oppimista ja laajentaa 
sanavarastoa. Erityisesti koettiin, että työttömänä kotona ollessa kielitaito ra-
pistuu. Siksi he korostivat, miten tärkeää ryhmään osallistuminen oli ollut heille. 

 Jos joku puhuu, on vaikeaa muistaa, mitä hän sanoi. 
Mutta jos näet kuvan samalla, kun kuulet sanan, niin muistat 
sen.Kun olen kotona, on vaikea lukea, mutta kun kavereiden 
kanssa, jokainen sanoo jotakin, selittää omalla tavallaan, pa-
remmin jää mieleen. Mulla suomen kieli paljon parempi, pelil-
lä mä muistan aina. Muistan, mikä sana oli. Aina tulee uutta.
(Ekholm, 2017)

“
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Enemmistö toimintaan osallistuneista arvioi, että he olivat saaneet merkittäväs-
ti voimaa ja vertaistukea ryhmästä. Ryhmätoiminta lisäsi sosiaalista hyvinvoin-
tia, koska moni kertoi saaneensa toiminnan kautta ystäviä. Myös ryhmätoimin-
nassa kerrottiin käytävän muun muassa sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi. 
Työntekijöiden mukaan toiminnassa syntyi myös kaveriporukoita, jotka kävivät 
yhdessä myös liikkumassa. Monen osallistujan mielestä toiminta lievensi hei-
dän yksinäisyyttään ja antoi heille sisältöä elämään. Yksi toimintaan osallistu-
neista kuvaa:

 Ja sitten kun istut ja mietit että olet yksin, saa aina si-
nulle on ongelma. Sä olet yksin. Sitten kun tulet tänne ja kat-
sot, että joo heilläkin on samanlainen kuin minun ongelma. Ei 
vain minä ole yksin, ei vain minä eronnut minun maasta, mi-
nun vanhemmista, minun perheestä, hekin ovat. Siksi jotain 
tulee sanoo, okei pitäis jaksaa. Miten he jaksavat, minunkin 
pitäis jaksaa. Minulla tulee tämmöstä olo aina. (Kivelä, 2017)

Hankkeen yhteistyökumppanit katsoivat arvioinnissaan naisten voimaantumi-
sen ja yksinäisyyden vähentymisen hankkeen tuloksiksi. Hankkeen toiminnan 
myötä maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja osallisuu-
den voidaan katsoa vahvistuneen monella osa-alueella. Osallisuus on vahvis-
tunut niin ryhmäläisten ympäristön ja sen palveluiden tuntemuksen lisääntymi-
sen kuin myös yksilöiden itsetunnon ja toimijuuden kasvun myötä. Esimerkiksi 
viimeisenä toimintavuonna yksi hankkeen ryhmätoiminnassa aktiivisesti käynyt 
ryhmäläinen piti ryhmässä maahanmuuttajaväestön ylipainoa käsitelleen esi-
telmän, jonka hän oli valmistellut opintojaan varten. Joillekin henkilöille toiminta 
antoi uuden käänteen elämään työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikan muodossa. 
Monet aloittivat uuden kieli- tai harrastuskurssin hankkeen asiakasneuvonnan 
myötä, ja jotkut jopa useamman. Useammasta vertaisryhmien osallistujasta tuli 
hankkeen tai järjestön toiminnan aktiivinen toteuttaja (vapaaehtoinen, työkokei-
lija tai tuntityöläinen). Keväällä 2017 hankkeen vapaaehtoistyöstä innostuneille 
aktiivisille ryhmäläisille järjestettiin Nicehearts ry:n Yhteisövaikuttajat -koulutus 
yhteistyössä Meidän perheemme -toiminnan kanssa. Syksyllä 2017 5 vapaa-
ehtoista esiintyi hankkeen päätösseminaarissa kokemusasiantuntijan roolissa.

“

“



Työntekijät

Hyvinvointihankkeen myötä hanketyöntekijöiden sekä järjestön tietous maa-
hanmuuttaja-asiakkaiden erityistarpeista on lisääntynyt. Työntekijät ovat 
keränneet maahanmuuttajanaisilta ja -miehiltä tietoa heidän tarpeistaan kir-
joittamalla päiväkirjoja ryhmätapaamisista sekä kirjaamalla muistiinpanoja ryh-
mäkeskusteluista. Hankkeen työntekijät ovat kehittäneet hankkeen toimintoja 
arviointikeskusteluissa saamansa palautteen pohjalta. Työntekijät ovat kerän-
neet myös muista tapahtumista ja tilaisuuksista palautetta säännöllisesti. Myös 
neuvonnasta pidettiin päiväkirjaa. Neuvonnasta vastaava työntekijä seurasi 
neuvonta-asiakkaiden tilanteiden edistymistä puhelinsoitoin ja keskustelemal-
la. Hankekoordinaattori keräsi arviointitietoa työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta 
ryhmäkausien päätteeksi. Opinnäytetyöntekijän tekemät kohderyhmän haas-
tattelut samoin kuin hanketyöntekijöiden pitämät ryhmäpäiväkirjat toimivat 
myös toiminnan kehittämisen tukena. Hankkeen myötä African Caren osaa-
minen maahanmuuttajakysymyksissä on voitu tarjota paremmin muiden toimi-
joiden käyttöön, kun resursseja on ollut käytössä aiempaa enemmän. Hanke-
työntekijät ovat välittäneet tietoa aktiivisesti viranomaisten suuntaan. 

Hankkeen työntekijät ovat olleet suunnittelemassa ja markkinoimassa monen-
laisia tapahtumia ja palveluja, jotta niissä osattaisiin ottaa maahanmuuttajien 
tarpeet paremmin huomioon ja jotta maahan muuttaneet löytäisivät niihin pa-
remmin (mm. yhdessä kaupungin eri virastojen kanssa toteutettu terveysinfo 
maahanmuuttajille Pasilan moskeijassa 2015, Kansallisille Ravitsemuspäiville 
osallistuminen 2016, Väkivaltaobservatorion vuosittainen  Valoa, ei väkivaltaa 
-tapahtuma, sekä Metropolian ammattikorkeakoulun Kepeli-hankkeen kanssa 
tehty yhteistyö 2016-2017). Lisäksi hanketyöntekijät ovat osallistuneet aktiivi-
sesti maahanmuuttajatyön toimijoiden väliseen keskusteluun erilaisissa semi-
naareissa ja muissa verkostotapaamissa. African Caren verkostot ovat laajen-
tuneet ja aktiivista yhteistyötä tehdään laajemman toimijajoukon kanssa kuin 
aikaisemmin. Esimerkiksi aiemmin järjestön palveluohjaus on ollut satunnais-
ta, mutta hankkeen myötä sitä ollaan tehty järjestelmällisemmin ja laajemmin. 
Järjestön tuntemus alueen toimijoista on kasvanut ja se on hyödyttänyt niin 
asiakkaiden ohjaamisessa palveluihin kuin myös muiden järjestön hankkeiden 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työntekijöiden mukaan he ovat saaneet 
yhteistyötahoilta ja verkostojensa jäseniltä arvokkaita neuvoja toiminnan to-
teuttamiseen ja kehittämiseen. Toiminnan myötä järjestön ja hankkeen tunnet-
tavuus on lisääntynyt varsinkin Itä-Helsingin maahanmuuttajatyön toimijoiden 
keskuudessa ja alueen toimijat ohjaavat säännöllisesti asiakkaita hankkeen 
toimintaan.

African Care on hankkeen kautta onnistunut tavoittamaan toimintaansa eri ikäi-
siä osallistujia eri kieli- ja kulttuuriryhmistä. Suurin osa osallistujista on kuiten-
kin ollut lähtöisin Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. Palautteen mukaan toiminta 
on koettu mielekkääksi ja toiminnassa on ollut luottamuksellinen ilmapiiri. Afri-
can Caren asema maahanmuuttajajärjestönä auttoi houkuttelevan toiminnan 
suunnittelussa ja luottamuksen rakentamisessa. Työntekijöiden arvion mukaan 
järjestössä työskentelevät maahanmuuttajat toivat lisäarvoa toiminnalle, kos-
ka järjestö ja sen toiminta tuntuivat kohderyhmälle helposti lähestyttävältä. 
Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden asiantuntemus oli apuna toiminnan 
suunnittelussa.

Hyvinvointihankkeen myötä African Caren kotimaassa järjestetty kotouttava toi-
minta vakiintui. Hankkeen ryhmätoimintaa varten vuokrattiin hankerahoituksen 
turvin toimintatilat Meri-Rastilasta vuonna 2015. Oma toimintatila on mahdol-
listanut järjestölle myös hankkeen ulkopuolisen ryhmätoiminnan suunnittelemi-
sen ja järjestämisen (Meidän perheemme -toiminta 2017).
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Yhteistyökumppanit

Jokaisen toimintavuoden päätteeksi hankekoordinaattori on kerännyt verkko-
kyselyllä tietoa arviointia varten myös yhteistyökumppaneilta. Palautteen avul-
la hankekoordinaattori on selvittänyt, kuinka hyödylliseksi ja vaikuttavaksi eri 
tahot ovat arvioineet toteutetun toiminnan sekä kuinka hankkeen tavoitteita on 
onnistuttu saavuttamaan. Kyselyn vastaustietoja on käytetty niin toimintojen ja 
hankkeen kehittämiseen kuin myös raportointia varten. Kaikissa arvioinneissa 
kysymykset muodostettiin hankkeen tavoitteiden ja odotettujen tulosten ja vai-
kutusten pohjalta.
 
Hyvinvointihankkeella on ollut runsaasti yhteistyökumppaneita hankkeen ai-
kana (61). Yhteistyöverkosto on ollut laaja ja kattanut monipuolisesti erilaisia 
toimijoita; kaupungin virastoja, yksityishenkilöitä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä. 
Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ollut aktiivista sekä monimuotoista, ja se on 
hyödyttänyt aidosti eri osapuolia. Yhteistyökumppaneiden mielestä hankkeen 
antina on ollut molemminpuolinen tietotaidon karttuminen, tiedon leviäminen ja 
uusien yhteistyömahdollisuuksien syntyminen. Yhteistyökumppanit ovat saa-
neet hankkeen ryhmätoiminnan ja tapahtumien kautta hyvinvointiin ja palvelui-
hin liittyvää tietoaan leviämään tehokkaasti. Lisäksi arviointikyselyyn vastan-
neiden kumppanien mielestä yhteistyö hankkeen kanssa on lisännyt heidän 
maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää osaamistaan.

 
 Hienoa yhteistyötä eri sektoreiden välillä ja perusteltu, 
hyvä, rajaus toimintojen ja kohderyhmän osalta! Kohderyh-
mä vahvasti toimintojen “motivaattorina”! (Yhteistyökump-
panikysely, syksy 2017)

Joidenkin yhteistyökumppaneiden kautta hankkeen toimintaan on ohjattu myös 
uusia asiakkaita. Asiantuntijoiden vierailut vertaisryhmissä lisäävät tiedonvaih-
toa järjestön ja asiantuntijoiden ja näiden organisaatioiden välillä. Ryhmissä eri 
aloilla työskentelevät asiantuntijat pääsevät myös kohtaamaan maahanmuut-
tajia ja heidän monikulttuurinen kompetenssinsa ja asiantuntemuksensa kas-
vavat. Myös hankkeen työntekijät ja ryhmien osallistujat tutustuvat palveluihin 
asiantuntijavierailuiden myötä syvällisemmin kuin vain esimerkiksi esitteitä lu-
kemalla. 

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös oppilaitoksien kanssa. Hankkeen ryhmis-
sä on vieraillut ammattikorkeakoulujen opiskelijoita koulutukseensa kuuluvia 
tehtäviä ja projekteja toteuttaen. Useat opiskelijat ovat suorittaneet opintoihin-
sa kuuluvia harjoitteluita hankkeessa. Hankkeen yhteistyötahoihin kuului myös 
yhteistyöverkostot, joihin African Care kuuluu. Hankkeen työntekijät ovat osal-
listuneet aktiivisesti verkostoyhteistyöhön ja jakaneet siellä asiantuntemustaan 
muiden organisaatioiden kanssa.

Yhteistyökumppaneiden kehittämisideoita jatkotoimintaan olivat osallistujien 
oman osallisuuden ja vastuun lisääminen entisestään. Lisäksi toivottiin panos-
tamista asiakkaiden uraohjaukseen ja jatkopalveluihin ohjaamiseen. Jatkossa 
yhteistyökumppanit toivoivat sekä mahdollisuuksia aiempaa laaja-alaisempaan 
yhteistyöhön, yhteisten tilaisuuksien, toiminnan ja työpajojen järjestämiseen, 
että säännöllisempää tiedonvaihtoa.

“
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Osallistujien palautteen, työntekijöiden havaintojen ja yhteistyökumppaneiden 
näkemysten pohjalta voidaan sanoa, että hyvinvointihanke on onnistunut saa-
vuttamaan tavoitteensa. Toiminnassa on kuitenkin ollut myös haasteita, jotka 
liittyvät toimintakieleen, ryhmien levottomuuteen, maahanmuuttajamiesten ja 
yksinäisten maahanmuuttajien tavoittamiseen, vertaisohjaajien ja osallistujien 
osallistamiseen sekä henkilöstövaihdoksiin.

Hyvinvointihankkeessa toimintakielenä on käytetty selkosuomea ja ryhmätoi-
minnassa on hyödynnetty vertaistulkkeja. Kohderyhmä on nähnyt suomenkieli-
sen toiminnan tarpeellisena ja hyvänä. Jotkut osallistujista kaipaavat kuitenkin 
oman kielistä toimintaa ja joillakin huono kielitaito vaikeuttaa tiedon omaksu-
mista. Myös jotkut yhteistyökumppanit ovat esittäneet, että voisi olla hyvä jär-
jestää maahanmuuttajille oman kielistä toimintaa. Suomenkielinen toiminta on 
kuitenkin mahdollistanut osallistujien tavoittamisen monista eri kieli- ja kulttuu-
riryhmistä ja siksi suomen kielen käyttäminen hankkeen ryhmätoiminnassa on 
ollut perusteltua. Lisäksi Itä-Helsingissä toimii useita muita maahanmuuttajien 
pääosin vapaaehtoisvoimin toimivia järjestöjä, jotka ovat järjestäytyneet kie-
liryhmittäin ja tarjoavat maahanmuuttajille oman kielistä toimintaa. Myös ryh-
mien osallistujat ovat arvioinnissaan kertoneet toiminnan parantaneen heidän 
suomen kielen taitoaan. Kielitaidon kehittämisessä erityisesti toiminnalliset me-
netelmät on koettu toimiviksi. 

Hankkeen ryhmätoiminta on ollut suosittua ja erityisesti Kontulan Lähiöasemal-
la kokoontuvassa ryhmässä kävijämäärät ovat olleet suuret. Suuren ryhmäkoon 
takia ilmapiiri on ollut levoton ja asiantuntijoiden sekä ohjaajien puheenvuorot 
hukkuneet yleiseen puheensorinaan. Levottomuutta ja meluisuutta on pyritty 
lieventämään hyödyntämällä pienryhmätoimintaa ja luomalla ryhmän osallis-
tujien kanssa omia pelisääntöjä. Ryhmän toiminnan kehittämisessä haasteena 
on, että ryhmien osallistujilla on toiminnan suhteen hyvinkin erilaisia toiveita. 
Osa osallistujista toivoisi, että asiantuntijoiden puheenvuorot olisivat pidempiä 
ja niihin keskityttäisiin enemmän, kun taas toisille osallistujista vapaamuotoi-
sempi ohjelma ja seurustelu koetaan ryhmissä tärkeämpänä. Molemmat näke-
mykset kuitenkin tukevat hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Haasteet
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Hyvinvointihankkeessa on omaksuttu osallistava työote ja toimintaa on ke-
hitetty toimintaan osallistuneiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Ryhmätoi-
minnan aikainen lastenhoito on mahdollistanut monille naisille osallistumisen 
hyvinvointihankkeen toimintaan. Ryhmien osallistujia on pyritty osallistamaan 
toiminnan toteutukseen myös muilla tavoin, kuten tarjoamalla osallistujille mah-
dollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan tai esimerkiksi opettaa muita ryh-
mäläisiä valmistamaan oman lähtömaan kulttuurin ruokaa tai perinnetanssia. 
On kuitenkin koettu haastavaksi löytää heitä, jotka todella sitoutuvat ja haluavat 
ottaa enemmän vastuuta ryhmien ja hankkeen toiminnasta. Naisilla on perhe-
elämään liittyviä velvollisuuksia, ja lasten menot ja sairastumiset sekä oman 
vapaa-ajan vähäisyys voivat estää äitejä sitoutumasta toimintaan. Hankkeen 
päätösseminaarissa kokemusasiantuntijana esiintyneiden sitouttaminen oli 
työlästä. Se vaati hankkeen työntekijöiltä pitkää ja sinnikästä vakuuttelua sekä 
esiintyjien itsevarmuuden vahvistamista. Lisäksi sitouttamisen haasteeseen 
vastattiin järjestämällä African Caren tiloissa kaksiosainen esiintymiskoulutus 
esiintymisestä kiinnostuneille ja seminaariin osallistuville luvattiin ja myönnet-
tiin osallistumistodistus.  

Hyvinvointihankkeen viimeisen toimintavuoden erityishaasteena on ollut hen-
kilöstövaihdokset. Hankkeen projektityöntekijä vaihtui keväällä 2017 ja han-
kekoordinaattori hieman myöhemmin kesäkuussa 2017. Lähes samanaikaiset 
henkilöstövaihdokset oli merkittävä haaste hankkeessa, jossa luottamukselli-
nen ilmapiiri asiakkaiden ja hankkeen työntekijöiden välillä on ollut olennaista 
toiminnan tuloksellisuuden kannalta. Myös yhteistyökumppaneiden kannalta 
oli haasteellista, että molemmat hankkeen yhteyshenkilöt vaihtuivat samoihin 
aikoihin. Henkilöstövaihdoksien haasteeseen vastattiin jatkamalla hankkeessa 
jo aiemmin menestykselliseksi havaittua toimintatapaa kohdata asiakkaita yksi-
löinä. Uudet hanketyöntekijät antoivat asiakkaille aikaa sopeutua uuteen tilan-
teeseen ja siirtymävaiheessa hyödynnettiin erityisesti Metropolia ammattikor-
keakoulun Kepeli-hankkeessa kehitettyjä toiminnallisia ja pelillisiä menetelmiä, 
jotka asiakkaille olivat jo tuttuja.  Lisäksi haasteellisessa tilanteessa oli apuna, 
että toinen uusista työntekijöistä siirtyi uuteen tehtävään järjestön sisältä, jolloin 
hankkeen sekä järjestön toimintatapa ja yhteistyöverkostot olivat jo ennestään 
tuttuja.  
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Jo hankkeen toimintoja suunnitellessa koettiin, että naisten hyvinvoinnin vah-
vistamiseksi olisi tärkeää, että myös perheen miesten tietämys hyvinvointi- ja 
terveysteemoista lisääntyy.  Hyvinvointihankkeessa miesten ryhmän osallistu-
jamäärä on ollut huomattavasti pienempi (keskimäärin 4,25 osallistujaa/ ryhmä-
kerta) kuin naisten (keskimäärin 9,4 osallistujaa/ ryhmäkerta).  Yhteistyökump-
paneiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta olemme havainneet, että 
miesten saavuttaminen ja sitouttaminen ryhmätoimintaan on haastavampaa 
kuin naisten, ja että myös muilla toimijoilla miesten ryhmät ovat osallistujamää-
riltään pienempiä kuin naisten. Hyvinvointihankkeen kokemuksien perusteella 
erillisessä tilassa toimiva ryhmätoiminta ei vaikuta olevan niin luonteva toimin-
tamuoto miehille kuin naisille. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna miesten 
vertaisryhmässä onkin pyritty hyödyntämään aiempaa enemmän toiminnallisia 
menetelmiä ja järjestämään monipuolista ohjelmaa toimintatilan ulkopuolella. 
Hanketyöntekijöiden mukaan ryhmä on kuitenkin ollut toiminnassa mukana 
olleille miehille todella tärkeä, ja he ovat saaneet vaikeissa elämäntilanteissa 
tukea. Miehiä on ryhmätoiminnan ohella tavoitettu myös koko perheille suun-
nattujen tapahtumien kautta.

Hyvinvointihankkeen työntekijät ovat havainneet, että uudet asiakkaat ovat ha-
keutuneet hankkeen ryhmätoimintaan useimmiten jo olemassa olevien verkos-
tojen, kuten ystäväpiirin kautta. Tällöin jäävät tavoittamatta erityisen haavoit-
tuvassa asemassa olevat yksinäiset maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joille 
hankkeen toimintaan osallistuminen olisi erityisen hyödyllistä. Tähän haastee-
seen on hankkeessa pyritty vastaamaan lisäämällä ryhmien markkinointia jal-
kautuen. Vertaisohjaajat ja työntekijät ovat jalkautuneet markkinoimaan toimin-
taa leikkipuistoihin tai muihin maahanmuuttajien yleisesti käyttämiin tiloihin. 

Hyvinvointihankkeen ryhmätoiminnassa on hyödynnetty vertaisohjaajia, jotka 
ovat myös tarvittaessa toimineet vertaistulkkeina, mikäli ryhmien osallistu-
jien suomen kielen taito ei ole ollut riittävää. Vertaisohjaajien tukemiseen ja 
riittävään kouluttamiseen täytyy panostaa, jotta myös vertaisohjaajat sitoutu-
vat toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Vertaisohjaajien asiantuntemusta 
olisi hyvä hyödyntää vielä enemmän toiminnan suunnitteluprosessissa, jolloin 
vertaisohjaajia myös osallistetaan toiminnan suunnitteluun. Tämä on kuitenkin 
koettu haasteellisena, koska hankkeen rahoitus on kattanut vertaisohjaajien 
palkkaamisen vain ryhmätoiminnan ajaksi. 



Yhteenveto: 
Hyvät käytännöt

Osallistava työote, luottamuksen saavuttaminen ja tiivis yh-
teistyö

African Care ry:n maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia, 
terveyttä ja osallisuutta vahvistavassa projektissa luotiin maahanmuuttajanais-
ten erityistarpeet huomioon ottava sekä ryhmätoimintaan ja asiakasohjaukseen 
perustuva palvelumalli. Hankkeen osallistujamäärät, toimintaan osallistuneiden 
ja yhteistyökumppaneiden palaute sekä hanketyöntekijöiden havainnot osoit-
tavat, että hanke lisäsi maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvin-
vointia. Lisäksi hankkeen ja järjestön alueellinen verkostoituminen tiivistyi ja 
eri tahojen kanssa tehty yhteistyö lisääntyi hankkeen myötä. Hankkeen tulok-
sellisuutta ja vaikutuksellisuutta edistivät projektissa omaksutut toimintatavat; 
asiakaslähtöinen toimintamalli, luottamuksellinen ilmapiiri sekä tiivis yhteistyö.

Osallistava työote oli hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa tulokselliseksi 
havaittu toimintatapa hankkeen alusta alkaen. Hankkeen lähtökohtana oli saa-
da maahanmuuttajat toteuttamaan maahanmuuttajatyötä. Hankkeen toimintoja 
suunniteltaessa jalkauduttiin kadulle kohderyhmän pariin. Kohderyhmään kuu-
luvilta kartoitettiin toimivia ja parhaita tapoja vahvistaa naisten hyvinvointia ja 
toteuttaa kiinnostavaa toimintaa. Toimintaa on jatkuvasti suunniteltu ja kehitetty 
toimintaan osallistuneiden toiveiden ja palautteen pohjalta. Osallistavan toimin-
tatavan myötä toimintaan osallistuneet ovat kokeneet saaneensa vaikuttaa tar-
jottuun toimintaan ja ovat sen myötä hanketyöntekijöiden havaintojen mukaan 
sitoutuneempia toimintaan. Toiminnan odotukset ylittänyt suosio on osoitukse-
na siitä, että hankkeessa onnistuttiin rakentamaan maahanmuuttajanaisia pu-
hutteleva palvelukokonaisuus ja tarjoamaan kohderyhmälle mielekästä toimin-
taa. Hankkeen työntekijöiden mukaan toimintaan osallistuneet toivat aktiivisesti 
ja rohkeasti esille kehittämisajatuksiaan. Hankkeen ryhmätoiminnassa on käsi-
telty osallistujien toiveiden mukaisia hyvinvointi- ja terveysaiheita (mm. diabe-
tes, seksuaaliterveys) sekä ryhmätoimintaan on lisätty liikunnallisempia osioita. 
Retkikohteita on valittu osallistujien toiveiden mukaan (retki Kaivopuistoon ja 
Kasvitieteelliseen puutarhaan). Toimintaan osallistuneiden toiveiden pohjalta 
hankkeessa kehitettiin paljon uusia toimintamuotoja vertaisryhmätoiminnan 
rinnalle. Yksilöllisen neuvontapalvelun ja kotitalouskurssien myötä hankkeen 
vaikutuksellisuus kasvoi.  Hyvinvointihankkeen toimintaan osallistuneiden toi-
veiden pohjalta kehitettiin myös hankkeen ulkopuolista toimintaa (Meidän per-
heemme -toiminta). 
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Toinen merkittävä hankkeen tuloksellisuuteen ja vaikutuksellisuuteen vaikutta-
nut hyvä käytäntö oli asiakkaiden yksilöllinen, kulttuurisensitiivinen kohtaaminen 
ja sen pohjalta rakennettu luottamus hankkeen työntekijöiden ja asiakkaiden 
välillä. Toimintaan osallistuneet kokivat, että toiminnassa oli luottamuksellinen 
ilmapiiri ja toivat rehellisesti ilmi tarpeitaan ja ajatuksiaan. Asiakkaat kokivat 
tulevansa kuulluiksi. Luottamuksen saavuttamisen osoituksena hankkeessa 
nähtiin yksilöllisen neuvonnan suosio. Neuvontapalvelulle olisi ollut enemmän 
kysyntää, kuin hankkeessa on henkilöstöresurssien puolesta pystytty tarjoa-
maan. Neuvonnassa asiakkaat jakoivat luottamuksellisesti vaikeitakin asioita 
ja ratkaisuja ongelmiin etsittiin yhdessä projektin työntekijöiden kanssa. African 
Caren asema maahanmuuttajajärjestönä ja järjestön maahanmuuttajataus-
taiset työntekijät olivat avuksi luottamuksen löytämisessä. Asiakkaiden lisäksi 
heidän puolisoidensa ja perheenjäsentensä luottamuksen saavuttamiseen kiin-
nitettiin huomiota kutsumalla heitä osallistu-
maan hankkeen tapahtumiin ja toiminnasta 
tiedotettiin avoimesti.

Osaltaan projektin tuloksellisuutta ja vaiku-
tuksellisuutta edisti tiivis yhteistyö laajan ja 
monipuolisen toimijajoukon kanssa. Hank-
keen useat kymmenet yhteistyökumppanit 
mahdollistivat sen, että kohdeyhmälle pystyt-
tiin tarjoamaan tietoa monipuolisesti hyvin-
vointiin ja terveyteen vaikuttavista keinoista 
ja esittelemään laajasti eri hyvinvointi- ja ter-
veyspalveluita. Yhteistyökumppaneiden ja 
muiden toimijoiden kanssa verkostoiduttiin 
ja tietoa vaihdettiin erilaisissa seminaari- ja 
koulutustilaisuuksissa. Hanketyöntekijöiden 
tietous hankkeen kohdeyhmälle tarjottavis-
ta palveluista lisääntyi ja neuvontapalve-
lun myötä toimintaan osallistuvia pystyttiin 
järjestelmällisemmin ohjaamaan muiden 
toimijoiden palveluihin. Hankkeen ohjaus-
ryhmään kuuluneiden kokemusta ja näke-
myksiä hyödynnettiin hankkeen toimintojen 
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suunnittelussa ja kehittelyssä. Toiminnan kautta kerättyä tietoutta kohderyh-
män tarpeista ja toiveista välitettiin eteenpäin yhteistyökumppaneille, sekä 
hyvinvointipalveluiden tarjoajille ja alaa opiskeleville. Lisäksi yhteistyökump-
paneiden kanssa järjestettiin yhteisiä tapahtumia ja retkiä.

Lopulta hyvinvointihankkeen vaikutuksellisen palvelumallin kehittämisen mah-
dollistivat toimintaan osallistuneet asiakkaat: eri-ikäiset ja eri kieli- ja kulttuuri-
taustaiset naiset ja miehet perheineen ja heidän avoin ja luottavainen suhtau-
tuminen hankkeessa tarjottua toimintaa kohtaan. Heidän ansiostaan opimme 
valtavasti uutta ja pystyimme välittämään paljon kaivattua tietoa myös eteen-
päin. Suuri kiitos! 
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