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Opinnäytetyöni aihe sai alkunsa Alajärvellä 22.9.2010 järjestetyistä Monikulttuuri-
iltamista. Oma kokemukseni maahanmuuttajana ja erilaiset maahanmuuttokoulu-
tukset vahvistivat kiinnostustani aiheeseen. 
 
Syksyllä 2011 koordinoin Lapualla yhdessä Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:n, 
Lapuan kaupungin, Kansalaisopiston ja Kristillisen Opiston kanssa Kansainvälisen 
illan Alajärven iltamien mallin ja kokemusten pohjalta. Tavoitteena oli tutkia, toimi-
siko sama malli toisella paikkakunnalla ja voitaisiinko kokemuksia hyödyntää jat-
kossa. 
 
Molemmissa tapahtumissa tehtiin uraa uurtavaa toimintatutkimusta ja kehittävää 
tutkimusta. Alajärvellä tutkimus oli vielä ”tiedostamatonta”, Lapualla jo tiedostavaa.  
Lapualla tein myös maahanmuuttajien keskuudessa alku- ja palautehaastattelun. 
Molemmilla paikkakunnilla tapahtuma on ollut erittäin onnistunut, palaute hyvin 
positiivista ja vastaavalle toiminnalle toivotaan jatkoa sekä maahanmuuttajien että 
kantaväestön keskuudessa.  
 
Vanhanajan iltamaperinne on osoittautunut toimivaksi kulttuurin kautta kotouttami-
sen malliksi ja se toimii esimerkkinä ihmisten välisestä aidosta kanssakäymisestä. 
Mallin pohjalta toimintaa voidaan levittää laajemmalle ja tapahtumien kautta synty-
neitä verkostoja voidaan käyttää hyväksi suunniteltaessa uudenlaisia tapahtumia, 
kerhoja ja harrastuspiirejä maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken. 
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on September 22, 2010. My interest in the subject was reinforced by my personal 
experiences as an immigrant as well various immigration trainings. 
 
In the autumn of 2011 I co-ordinated an international Evening at Lapua in co-
operation with the South Ostrobothnian Youth Association, Town of Lapua, Lapua 
Community Education Centre as well as Lapua Christian Institute based on the 
model of the event at Alajärvi and experiences gained from it. The object was to 
explore whether the model was transferrable to another town and whether the ex-
periences could be utilised in the future. 
 
Pioneering action research and developmental research was done in both events. 
In Alajärvi this research was still only subconscious yet in Lapua it was con-
sciously carried out. In Lapua I conducted a preliminary interview as well as a 
post-event feedback interview. In both towns the event was an absolute success. 
Feedback has been very positive and both immigrants as well as locals hope there 
will be more of similar events in the future. 
 
The old tradition of evenings with entertainment has proven to be a successful 
means of integration through culture and it serves as an example of genuine inter-
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Maahanmuuttaja Maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka kos-

kee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. 

Kotouttaminen Kotouttaminen tarkoittaa niitä viranomaisten järjestämiä 

toimenpiteitä ja voimavaroja, joilla pyritään edistämään 

maahanmuuttajan kotoutumista. 

Nuorisoseura Kansansivistyksellinen liike, joka syntyi 1800 - luvun lopul-

la. 

Seurantalo Kansalaisjärjestöjen itselleen rakentama yhteinen kokoon-

tumistila. 

   



  

 

7 

 

Kuvio- ja taulukkoluettelo 

KUVIO 1. Ulkomaan kansalaisten lukumäärä Suomessa 1990 - 2010……………9 

KUVIO 2. Toimintatutkimuksen toimintamalli………………………………………..29 

KUVIO 3. Toimintatutkimuksen syklinen luonne……………………………………30 

VALOKUVA 1. Kurejoen Nuorisoseurantalo vuodelta 1939………………………..19 

VALOKUVA 2. Miss Alajärvi vaalit. Yleisö koki riemukkaan hauskan pettymyksen. 

Kuva vuodelta 1946……………………………………………………………………..22 

VALOKUVA 3. Naamiotanssit Alajärvellä vuonna 1945……………………………23 

   

 



8 

 

 
 

1 JOHDANTO 

Elämäni maahanmuuttajana alkoi kesäkuussa 1993, kun muutin asumaan pieneen 

Westzaanin kylään Hollantiin. 

Ensimmäinen vuoteni opiskelijana Damland Collegessa Zaandamissa muodostui 

käänteentekeväksi elämässäni. Opettelin uutta kieltä hyvin kansainvälisessä ryh-

mässä, jossa oli opiskelijoita Turkista, Iranista, Irakista, Indonesiasta, Filippiineiltä, 

Puolasta, Skotlannista, Kreikasta, Afganistanista ja entisestä Jugoslaviasta. Kieli 

tai kielitaidottomuus, eri kulttuurit tai uskonnot eivät olleet esteitä hyvälle luokka-

hengelle ja pysyville ystävyyssuhteille: kontakti puolalaiseen ystävättäreen on säi-

lynyt tähän päivään saakka. 

Maahanmuuttajan arki ja sen tuomat haasteet tulivat minulle tutuiksi Hollannissa. 

Alussa kieli oli suurin este kotiutumiselle. Kielen oppimistani helpotti kuitenkin 

muiden kielten osaaminen. Yleistä sopeutumistani helpotti Suomen ja Hollannin 

samankaltaiset yhteiskuntajärjestelmät sekä ex-mieheni ja hänen perheensä. Ai-

kaa myöten kulttuurien väliset erot alkoivat kuitenkin erottua. Minulla, niin kuin 

muillakin maahanmuuttajilla oli (ja on edelleen) yksi synnyinmaa, mutta kaksi ko-

timaata. Tämän tiedostaminen ja hyväksyminen on kotoutumisen perusta. 

Nuorisoseuratoiminta on minulle tuttua jo lapsuudestani. Kurejoen Nuorisoseura 

Alajärvellä tuli tutuksi monista häistä, bingoilloista ja myöhemmin tanssikursseista. 

Enoni ja hänen vaimonsa pitivät noin 20 vuotta nuorisoseuran ravintolaa, joten sitä 

kautta tutustuin myös toiminnan toiseen puoleen. Äitini ja isäni ovat toimineet aktii-

visesti Kurejoen Nuorisoseuralla 1950-luvun alussa: isäni näytelmäkerhossa ja 

äitini lausuntakuorossa. Näistä on muistona vielä muutamia valokuvia.  
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Kesällä 2008 palasin paluumuuttajana takaisin Suomeen. Aloitin aikuisopiskelijana 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Kulttuurintuottajalinjalla tammikuussa 2010 ja 

saman vuoden syksyllä tarvitsin kouluani varten pienimuotoisen tuotannon. Elo-

kuussa 2010 huomasin ilmoituksen paikallislehdessä, jossa kerrottiin tulevasta 

Monikulttuuri-iltamat tapahtumasta ja siihen liittyvästä suunnittelupalaverista. Se 

oli alku monikulttuurisuuden ja kulttuurin kautta kotouttamisen toimintatutkimuksel-

leni. 

Opinnäytetyössäni pohdin Monikulttuuri-iltamien mahdollisuutta olla kotouttamis-

työn uudenlaisena toimintamuotona. Alussa kerron tilastotietoja hyväksikäyttäen 

maahanmuuttajien kasvavista määristä sekä kotouttamiseen liittyvästä lainsää-

dännöstä ja toimenpiteistä Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Kulttuurityöosuudes-

sa kerron, kuinka nuorisoseuratoiminta ja vanha iltamaperinne johdattivat kahden 

tapahtuman Monikulttuuri-iltamat Alajärvellä ja Kansainvälinen ilta Lapualla järjes-

tämiseen. Molemmat tapahtumat olivat sekä toimintatutkimusta että kehittävää 

tutkimusta, jossa teimme uraa uurtavaa työtä. 

 

2 MAAHANMUUTTAJAT JA KOTOUTTAMINEN 

 

”Tulemme vieraalta maalta ja haemme kotiamme, mutta meillä ei ole muuta merk-

kiä kuin kartanolla kasvava koivu, jossa linnut laulavat auringon noustessa ja jonka 

lehvien lomitse kirkas tähti iltasella tuikkii”. (Zachris Topelius 1893). 
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2.1 Maahanmuuttajat Suomessa 

Suomen virallinen väkiluku 31.12.2010 oli 5 375 276. Väkiluku kasvoi vuoden 

2010 aikana yhteensä 23 849. (Suomen Kuntaliitto 2011).  

Ulkomaan kansalaisten määrä on kasvanut Suomessa voimakkaasti 1990-luvun 

alusta lähtien. Vuonna 1990 ulkomaalaisia oli vain 26 300 (0,5 %), mutta vuoden 

2010 lopussa heitä oli jo yhteensä 168 000 eli 3,1 % väestöstä. Maahanmuutto 

Suomeen on hyvin tuore ilmiö: suomesta on tullut maahanmuuton kohde vasta 

2000-luvulla. Todellinen maahanmuuton lisäys on tapahtunut vasta EU:n laajen-

tumisen myötä viime vuosikymmenen lopussa. (Repo 2011). 

Noin 2/3 Suomessa asuvista ulkomaalaisista on lähtöisin Euroopasta (muista EU-

maista kolmannes). Aasiasta on lähtöisin noin 20 % ja Afrikasta 10 %.  

Suurimman yksittäisen kansallisuusryhmän muodostavat virolaiset, joita on yh-

teensä 29 000. Seuraavaksi eniten on venäläisiä (28 400), ruotsalaisia (8 500), 

somalialaisia (6 600) ja kiinalaisia (5 500).  
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Suurimman yksittäisen kieliryhmän muodostavat venäjän kieltä äidinkielenään pu-

huvat. Venäjänkielisiä on yhteensä 54 600 eli lähes 25 % kaikista vieraskielisistä. 

Seuraavaksi suurimpia ryhmiä ovat eestinkieliset, somalinkieliset, englanninkieliset 

ja arabiankieliset. (Suomen Kuntaliitto 2011). 

2.2 Maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla 

Etelä-Pohjanmaan alueella on 19 kuntaa, joiden väestömäärä yhteensä on 

194 000. Etelä-Pohjanmaalla on varsin vähän ulkomaalaisia verrattuna muuhun 

Suomeen. Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden 2009 lopussa 1841 ulkomaalaista, joista 

pääosa Virosta ja Venäjältä. Ulkomaalaisten osuus väestöstä Etelä-Pohjanmaalla 

vuonna 2009 oli 1 % koko väestöstä, kun se vuoden 2008 lopussa oli 0,8 %. Pro-

sentuaalisesti eniten ulkomaalaisia oli Evijärvellä (1,7 %), Lappajärvellä (1,6 %), 

Isojoella (1,5 %), Lapualla (1,3 %), Kauhajoella ja Alajärvellä (1,2 %). (Järvi-

Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen Maahanmuuttostrategia ja kotouttamisohjelma 

7.6.2010, 6). 

Lapualla on maahanmuuttajia tällä hetkellä noin 200, joista suurimman ryhmän 

muodostavat unkarilaiset. Alajärvellä oli vuoden 2011 elokuun lopussa 190 maa-

hanmuuttajaa, joista suurimpana ryhmänä venäläiset ja virolaiset. Alajärvellä mie-

lenkiintoista on se, että paikkakunnalla on 20 eri kansallisuutta.  

2.3 Kotouttaminen lainsäädännössä 

Kotouttamisella tarkoitetaan niitä viranomaisten järjestämiä toimenpiteitä ja voima-

varoja, joilla pyritään edistämään maahanmuuttajan kotoutumista. Suomessa 

maahanmuuttoon liittyviä keskeisiä säädöksiä ovat mm. Ulkomaalaislaki 

(301/2004), Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), Laki maahanmuuttajien 

kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999), Asetus maa-

hanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
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(511/1999), Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) sekä Sisäasianministeriön uusi kotou-

tumislaki (1.9.2011). Uudessa kotouttamislaissa kohderyhmä on laajempi: siinä 

huomioidaan eri elämäntilanteissa elävät ihmiset ja esim. Suomeen työhön muut-

tavan henkilön perheen jäsenet. (Sisäasianministeriö 2011). 

Suomessa Sisäasianministeriö vastaa kotouttamisesta. Kotouttamisen tarkoitus on 

tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen mahdolli-

suus hankkia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvit-

semat valmiudet. Kotouttamisen tavoitteena tulee olla maahanmuuttajan oman 

aktiivisuuden edistäminen. Onnistuneessa kotouttamisessa maahanmuuttaja saa-

vuttaa muun väestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksi-

en kuin velvollisuuksienkin osalta. Kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat kieli-

taito ja työllistyminen. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä maahanmuuttajan 

omista tarpeista ja perehdyttää tarvittaessa myös arkielämän taitoihin. 

Kotouttamisen toimeenpano toteutuu siten, että sisäasiainministeriö 
ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, joilla on alueellinen 
vastuu maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa. Kunnalla on alueellaan 
yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen ke-
hittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunta järjestää kotoutu-
mista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluja maahanmuuttajille 
(Sisäasianministeriö 2011). 

Kotouttaminen kuntatasolla perustuu lakiin Maahanmuuttajien kotouttamisesta, 

joka astui voimaan 1.5.1999. Laissa määritellään kunnan ja muiden toimijoiden 

velvollisuudet maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa. Lain mukaan kunnan tehtä-

vänä on laatia kotouttamisohjelma yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden 

viranomaisten kanssa. Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toi-

menpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotoutumisesta. 

Lapuan kotouttamisohjelman (1.1.2011) kotouttamissuunnitelman malli on liittees-

sä 1. (Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen maahanmuuttostrategia ja kotout-

tamisohjelma 7.6.2010, 5). 

 Suunnitelmassa olevat toimenpiteet perustuvat alkukartoitukseen ja henkilökoh-
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taiseen keskusteluun maahanmuuttajan kanssa. Toimenpiteet tukevat maahan-

muuttajaa hankkimaan tarvittavaa kielitaitoa ja ammattitaitoa. Suunnitelmassa ole-

via toimenpiteitä seurataan säännöllisesti ja niitä pyritään päivittämään tarpeen 

mukaan. (Kotouttamisohjelma 21.12.2010 Lapua, 6). 

2.4 Kotouttaminen Etelä-Pohjanmaalla 

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman (9.3.2009) Maahanmuut-

to- ja kotouttamistyöryhmän tavoitteena on ollut lisätä merkittävästi Etelä-

Pohjanmaan maahanmuuttoa työvoimatarve huomioiden. Tavoitteena on maa-

hanmuuttajien kotouttaminen niin, että tilapäisesti maakunnassa olevia henkilöitä 

saadaan kotoutumaan pysyviksi asukkaiksi. Työryhmän määrittelemät strategiset 

painopistealueet ovat seuraavat: 1) Tuodaan palvelut lähelle maahanmuuttajia, 

joista peruspalveluissa tärkeää on läheisyys, joustavuus ja työntekijän kasvot, 2) 

jokainen maahanmuuttaja on työperäinen maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien 

kotouttaminen on yhteinen asiamme, 3) maahanmuuttajaperheitä tuetaan ja heidät 

otetaan yhteisön aktiivisiksi jäseniksi sekä 4) kehitetään Etelä-Pohjanmaalla kan-

sainvälisyysosaamista ja kunnioitetaan kulttuurillista monimuotoisuutta. (Etelä-

Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 2009, 6). 

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman toimenpiteitä kunnissa 

ovat alueellisten strategioitten laadinta ja kansainvälistymisen toimintaohjelmapro-

sessin käsittely kunnissa ja seutukunnissa. Tärkeää on, että maahanmuuttoasioita 

pohditaan kunnittain ja seutukunnittain. Kielikoulutuksen järjestäminen sekä ko-

touttamisohjelmien päivittäminen on kuntien tehtävänä. Jokaiseen kuntaan on ni-

metty maahanmuuttajayhdyshenkilö, jotka yhdessä muodostavat toimivan verkos-

ton. Etelä-Pohjanmaalla Kotouttamisohjelma on päivitetty useimmissa kunnissa, 

osassa se on työn alla ja muutamissa kunnissa päivityksestä ei ole tietoa. 

Etelä-Pohjanmaalla vahvistetaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä, kuten esim. 

vertaistukitoimintaa ja kummiperheiden kouluttamista. Kotoutumisen kannalta on 
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tärkeää ohjata maahanmuuttajia kulttuuri- ja liikuntaharrastusten pariin. Suositelta-

vaa on, että eri toimijat ja kunnat informoivat harrastusmahdollisuuksista myös 

muuten kuin suomenkielellä. Maahanmuuttajayhdyshenkilöiden ja seudullisten 

maahanmuuttajakeskusten tulee panostaa maahanmuuttajien ohjaamiseen har-

rastusten pariin. Tärkeinä vastuutahoina tässä ovat alueen kunnat, maahanmuut-

tajayhdyshenkilöt, kolmannen sektorin yhteistyöfoorumi, seudulliset maahanmuut-

tajakeskukset, liikunta- ja kulttuurijärjestöt. Käytännön esimerkkeinä voidaan mai-

nita Kauhajoen seudun INKA kansainvälisyyskeskus ja SPR:n Länsi-Suomen piirin 

maahanmuuttajatoiminnot. (Etelä-Pohjanmaan Kansainvälistymisen toimintaoh-

jelma 2009, 22). 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Erkki-hanke (ESR-hanke, 2.3.2009- 28.2.2012) 

on tehnyt merkittävää työtä alueella. Hankkeen Maahanmuuttajien ohjauskeskuk-

sen tavoitteena on ollut palvella maahanmuuttajien lisäksi kaikkia tahoja, joilla on 

maahanmuuttoon liittyviä tarpeita kuten esim. TE-toimistot, työnantajat, kunnat, 

järjestöt, kolmas sektori ja muut viranomaiset. Sen tarkoituksena on ollut tuoda 

tietoa alueelle ja verkottua niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Hankkeen 

tarkoituksena on yhdistää maakunnan toimijoita niin, että resurssit saataisiin pa-

remmin hyödynnettyä.  

Erkki-hanke on mukana kuntien maahanmuuttotyörymissä ja osallistuu kotoutta-

misohjelmien päivittämiseen. Hanke hoitaa tiedotusta alueella ja järjestää mm. 

kuntien maahanmuuttoyhdyshenkilöiden koulutusta. Nämä kuntien yhdyshenkilöt 

toimivat tehtävässä oman työnsä ohessa ja heidän aikansa ei riitä usein kuin aivan 

välttämättömiin tehtäviin maahanmuuttajien asioissa. (Prisada, [Viitattu 

14.11.2011]). 

Lokakuussa 2011 ELY-keskuksen toimesta on perustettu ensimmäiset kokeilu-

luonteiset ohjaus- ja neuvontapisteet Kauhavalle ja Alajärvelle. Näissä toimipis-

teissä työskentelee maahanmuuttokoordinaattori. Kokeilu kestää neljä kuukautta 

ja sen tarkoituksena on osoittaa päättäjille, kuinka hyviin tuloksiin voidaan päästä 

varhaisella avulla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen projektipäällikkö Jiuliano 
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Prisada kannattaa nopeaa kotouttamista. Hän toteaa Ilkka-lehden haastattelussa 

14.11.2011, että ”enemmän hyvää saataisiin aikaan, jos tehtäisiin ennalta ehkäi-

sevää työtä enemmän.” 

3 KULTTUURITYÖ 

3.1 Kotouttaminen kulttuurin kautta 

Maahanmuutto on lyhyessä ajassa muuttanut merkittävästi suomalaisen yhteis-

kunnan etnisiä ja kulttuurisia rakenteita. Kehitys on luonut haasteita ja tarjonnut 

mahdollisuuksia myös kulttuuripolitiikkaan. 

Kulttuurin merkitystä kotouttamisessa on tutkittu monikulttuurisissa maissa kuten 

Britanniassa, Hollannissa, Belgiassa ja Ruotsissa. Belgialainen filosofi Patrick 

Loobuyck kirjoittaa 25.5.2011 CIE:n sivulla otsikolla ”Multicultureel burgerschap” 

(Monikulttuurinen yhteiskunta): ”De bedoeling is dat men niet enkel naar een mul-

ticulturele samenleving evolueert waar verschillende groepen mensen naast el-

kaar leven, maar waar verschillende groepen mensen samen met elkaa leven”. 

”Tarkoitus ei ole, että ihmiset muodostavat vain monikulttuurisen yhteiskunnan, 

jossa erilaiset ryhmät ihmisiä elävät vieri vieressä vaan yhteiskunnan, jossa erilai-

set ryhmät ihmisiä elävät yhdessä toistensa kanssa” (vapaa suomennos). Loobu-

yck korostaa yhteistyötä paikallisella tasolla ja sitä, että jokainen voisi osallistua 

aktiivisesti erilaiseen toimintaan (harrastukset, kulttuuri) omalla asuinalueellaan. 

(Loobuyck 2011 [Viitattu 28.11.2011]).  

Suomessa tutkimusta on toistaiseksi tehty hyvin vähän. Kulttuuripoliittisen tutki-

muksen edistämissäätiö Cupore on julkaissut muutamia maahanmuuttoon, moni-

kulttuurisuuteen ja kulttuuripolitiikkaan liittyviä tutkimuksia. Viimeisin on Pasi 

Saukkosen 2010 julkaisema Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka. Se on tutkimus 
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maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin ken-

tällä. Saukkosen tutkimus osoittaa, että yleisellä tasolla käytävään monikulttuu-

risuuspuheeseen verrattuna konkreettisia kulttuuripoliittisia kotouttamistoimenpitei-

tä on hyvin vähän ja resurssit ovat kovin rajalliset. Monet näistä toimenpiteistä ovat 

nimenomaan maahanmuuttajiin ja vähemmistöryhmiin kohdistuvia erillisratkaisuja, 

vaikka niiden ensisijaisena toimintaperiaatteena tulisi olla heidän integroimisensa 

normaalin palvelujärjestelmän piiriin. (Saukkonen 2010, 104). 

Useimmat kulttuuritoimijat ja -tahot eivät ole suunnitelleet lainkaan yhteistyötä 

maahanmuuttajien kanssa tai heille suunnattua kulttuuritarjontaa. Pienelle osalle 

toimijoista monikulttuurinen toiminta ja yhteistyö maahanmuuttajien kanssa ovat 

osa normaalia, arkipäiväistä toimintaa. Maaseudulla kulttuurien välistä yhteistoi-

mintaa ei järjestetä harvaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudulla eri-

laista kulttuuriyhteistyötä on enemmän.  

Kansainvälin Kulttuurikeskus Caisa perustettiin 1996 ja sen tarkoituksena oli edis-

tää maahanmuuttajien kotoutumista Helsinkiin. Caisan toiminta-ajatus ja toiminnal-

le asetetut tavoitteet perustuivat kaupungin ulkomaalaispoliittiseen ohjelmaan ja 

myöhemmin 1999 laadittuun kotouttamisohjelmaan. Caisan tavoitteet tänä päivänä 

ovat 1) monimuotoisten kulttuurielämysten tarjoaminen helsinkiläisille, 2) tarjota 

tietoa eri kulttuureista helsinkiläisille ja suomalaisesta yhteiskunnasta maahan 

muuttaneille, 3) tukea etnisten ja kulttuurivähemmistöjen omaa kulttuuriharjoitta-

mista, 4) toimia ennakkoluuloja ja rasismia vastaan erityisesti taiteen ja kulttuurin 

keinoin. 

Caisa on alusta alkaen pyrkinyt aktiivisesti rekrytoimaan työntekijöikseen Suo-

meen muuttaneita ihmisiä sekä vähemmistöryhmien jäseniä. Caisalla on hyviä 

kokemuksia osallistavasta toiminnasta eri aloilta. Tällaisia ovat esimerkiksi moni-

kulttuurinen taide- ja kulttuurikasvatus, jota maahanmuuttajataustaiset esiintyjät ja 

taiteilijat ovat antaneet koululaisille ja päiväkoti-ikäisille lapsille, sekä mm. poliiseil-

le suunnatut kulttuurituntemuskurssit, joissa vähemmistötaustaiset työntekijät ja 

ulkopuoliset henkilöt ovat toimineet kouluttajina. (Saukkonen 2010, 192).  
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Caisan toiminta sisältää runsaasti sekä taideperusteista kulttuuritoimintaa että 

yleisluontoisempaa kotouttamis- tai monikulttuurisuustoimintaa. Caisalla on joka 

vuosi ollut myös omaa kulttuurituotantoa. Kulttuurikeskus osallistuu vuosittain 

myös Taiteiden yöhön ja Maailma kylässä -tapahtumaan ja omissa tiloissa sillä on 

esimerkiksi konsertteja ja taidenäyttelyitä ja seminaareja. Yhdessä suurlähetystö-

jen ja ystävyysseurojen kanssa on järjestetty erilaisia kulttuuriviikkoja tai kulttuuri-

kuukausia.  

Kulttuurikeskus Caisan tyyppisiä kansainvälisiä tai monikulttuurisuuskeskuksia on 

perustettu myöhemmin lukuisiin Suomen kaupunkeihin. Ne pyrkivät edistämään 

Suomeen muuttaneiden ihmisten ja vähemmistöryhmien jäsenten integroitumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan, edesauttamaan etnisten ja kulttuuristen yhteisöjen 

oman kielen, kulttuurin ja identiteetin säilyttämistä sekä vaikuttamaan hyvien etnis-

ten suhteiden syntymiseen eri väestöryhmien välille, lisäämään suvaitsevaisuutta 

ja vähentämään rasismia ja syrjintää. (Saukkonen 2010, 193). 

Monikulttuurisen taidetyön keskus Kassandran hankkeesta liikkeelle lähtenyt toi-

minta sai rekisteröidyn yhdistyksen muodon vuonna 2002. Yhdistyksen toiminnan-

johtaja Ritva Siikala on pyrkinyt vahvasti vaikuttamaan siihen, että hänen termino-

logiallaan uussuomalaiset ja kantasuomalaiset kohtaisivat enemmän toisiaan ja 

rakentaisivat uutta suomalaista identiteettiä taidetyötä tekemällä (Saukkonen 

2010, 195). Toiminnassa ovat erityisenä kohderyhmänä olleet lapset, tytöt ja nai-

set. Toimintamuotoja ovat olleet esimerkiksi teatteriesitysten ja muiden taideoh-

jelmien tuottaminen ja välittäminen sekä taidetyöpajojen järjestäminen lapsille, 

koululaisille ja aikuisille. Vuoden 2009 lopulla Kassandra aloitti toimintansa kulttuu-

rikeskus Korjaamolla. Kassandran keskeinen rooli toiminnassa on näyttämötaiteel-

la, joista tunnetuimmat esitykset viime vuosina ovat olleet Sateenkaari, Aina jon-

kun tytär ja Zambezi. Näytelmät ovat usein herättäneet kiivasta keskustelua ja kri-

tiikkiä. (Saukkonen 2010, 195). 

 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n Mahdollisuuksien torit ovat jo yli kah-

denkymmenen vuoden ajan tuoneet esille paikallisia järjestöjä ja yhdistyksiä. Tä-
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nä vuonna Mahdollisuuksien torien teema on ollut EU:n vapaaehtoistoiminnan tee-

teemavuosi 2011. Toreilla koetaan paikallista kulttuuria ja se on mahdollisuus 

maahanmuuttajille tutustua suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja järjestötoimin-

taan. Järjestöjen tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia tapoja ja vaikuttaa ympäröi-

vään maailmaan nostaen esiin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia vaikuttaa 

yhteiskunnallisiin asioihin. Toreja järjestetään ympäri Suomea 20 paikkakunnalla 

Maarianhaminasta Rovaniemelle.  

3.2 Nuorisoseuratoiminta 

3.2.1 Ensin oli olemassa aate 

Nuorisoseuraliike syntyi 1800-luvun lopulla. Liike oli ennen kaikkea kansansivis-

tyksellinen liike, jonka haluttiin pysyvän puoluepolitiikan ulkopuolella. Suomalais-

kansallinen herätys saavutti kansan syvät rivit pitkälti nuorisoseurojen välityksellä . 

Nuorisoseurojen piiristä ovat lähtöisin maaseudun urheiluseurat ja niissä toimivat 

opintokerhot, puhujaklubit ja näytelmäryhmät sekä 1930-luvulta lähtien kansanmu-

siikki ja kansantanssiryhmät. (Numminen 2008, 84). 

Ensin oli olemassa aate tai yhteiskunnallinen tavoite, jonka ympärille kokoonnut-

tiin. Se saattoi olla palontorjunta, raittiusharrastus, uskonnollinen herätys, kotiseu-

tuaate tai nuorten toiminta. Näin ovat saaneet alkunsa yhdistykset ja kansanliik-

keet. Aatteen ja tavoitteiden edistäminen edellytti keskusteluja, kokoontumisia ja 

yhdessäoloa. Ne puolestaan edellyttivät Suomen karussa ilmastossa kattoa pään 

päälle. Tuvat ja pirtit olivat käyneet ahtaiksi. (Tuomisto, Pakkala 2008, 10). 

Seurojen perustaminen oli vilkkaimmillaan 1800 - 1900-lukujen vaihteessa. Niin 

pian kuin pitäjään tai kylään oli syntynyt nuorisoseura, ryhdyttiin suunnittelemaan 

seuralle omaa taloa. Ensimmäinen vuonna 1881 Kauhavalle perustettu nuoriso-
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seura rakensi myös Suomen ensimmäisen nuorisoseurantalon Toivolan vuonna 

1891. (Numminen 2008, 84) 

Seurantalot ja työväentalot erosivat toisistaan erilaisella omistuspohjalla. Työväen-

talon omistajana oli työväenyhdistys ja työväentaloja rakennettiin useimmiten kau-

punkeihin ja tehdaspaikkakunnille. Ensimmäiset työväenyhdistykset perustettiin 

1880 - luvulla. Työväentalo oli yhteiskunnallisen liikkeen koti: kokoontumispaikka, 

poliittisten tilaisuuksien, huvien ja erilaisten juhlien pitopaikka. Seurantaloilla puo-

lestaan saattoi olla erilaisia omistuspohjia kuten esimerkiksi pienviljelijäyhdistys tai 

maamiesseura. Nykyisin sekä seurantalojen että työväentalojen omistuspohja voi 

olla sama. Yleensä omistajana on kunta ja toiminta molemmissa taloissa on sa-

mantyyppistä. Vanhat nimet on kuitenkin säilytetty entisellään. Esimerkiksi Visu-

vedellä toimii sekä Seurantalo että Työväentalo. 

3.2.2 Talkoovoimin 

Nuorisoseurantalot rakennettiin pääosin talkoovoimin ja talkootyö oli usein hyvin-

kin laajamittaista ja jatkuvaa. Rahaa kului rakentamisen lisäksi myöhemmin talon 

ylläpitämiseen. Varoja koottiin järjestämällä erilaisia iltamahuveja, juhlia, tansseja 

ja arpajaisia, joiden palkinnot saatiin tavallisesti lahjoituksena ja ne olivat arvoltaan 

huomattavia. Esiintyjät, järjestyksen pitäjät sekä puffetista vastanneet työskenteli-

vät ilman palkkioita. Kassaan saatiin tuloja pääsylipuista, vaatehuoneesta, puffetis-

ta ja mahdollisesti erilaisista peleistä. Myöhemmin polkupyörän kasvanut suosio 

mahdollisti yleisön houkuttelun entistä kauempaa. (Tuomisto, Pakkala 2008, 11-

12). 
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 Valokuva 1: Kurejoen nuorisoseurantalo vuodelta 1939  

 

Tuomiston ja Pakkalan (2008, 11) mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 2 500 

seurantaloa eli saman verran kuin Tilastokeskuksen mukaan kaikkia muita kulttuu-

rirakennuksia yhteensä ja kolme kertaa niin paljon kuin kirkkoja. Eniten seurantalo-

ja on Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Hämeessä. Yksistään Mustasaaren kunnas-

sa Pohjanmaalla on lähes 40 seurantaloa, joista reilu 20 on ruotsinkielisten nuori-

soseurojen rakentamia. Vuosikymmenten ajan nuorisoseurantalo on ollut suoma-

laisen kyläelämän sydän ja monissa pitäjissä sama tilanne jatkuu yhä. 

Suomalaiset siirtolaiset veivät aikoinaan myös seurantalokulttuurin mukanaan uu-

sille asuinsijoilleen lähinnä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Nämä seurantalot, eli 

haalit, palvelivat siirtolaisten erilaisia kokoontumistarpeita. Haaleja on rakennettu 

arviolta yli 600. Mikään muu etninen ryhmä Yhdysvalloissa ei ole rakentanut näin 

montaa taloa omaa järjestötoimintaansa varten. Haalit olivat myös talkoovoimin 

rakennettuja ja niissä harrastettiin esim. iltaopintoja, voimistelua, teatteria, kuoro-

laulua, musiikkia ja tanssia. (Koivukangas 2008, 42). 
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3.2.3 Huvituksia ja sivistystä 

Seurantalo oli usein seudun ainoa yleinen kokoontumistila kirkkoa lukuun ottamat-

ta. Niinpä talolle keskitettiin kaikki henkistä ja ruumiillista kehitystä edistävä toimin-

ta. Seurantalot ovat olleet usein myös paikkakunnan ainoita juhlatiloja, joissa on 

järjestetty runsaasti häitä, syntymäpäiviä ja muita juhlia. 

Keskeistä toiminnassa oli kansan sivistäminen, ja kirjasto tai lukutupa oli usein 

olennainen osa seurantaloa. Lukutupaan tilattiin lehtiä jäsenten käyttöön, ja kirjas-

tosta sai lainata kirjoja joko ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Seurantaloissa 

järjestettiin usein myös luentoja, kursseja ja opintokerhoja. 1900-luvun ensimmäi-

set vuosikymmenet olivat seurantaloilla vilkkainta kansansivistyksen puolesta toi-

mimisen aikaa. (Lankinen 2008, 43). 

Urheilu on myös ollut tärkeä osa yhdistysten toimintaa, ja usein seurantalojen vie-

reen rakennettiin myös urheilukenttä. Taloilla on harrastettu mm. voimistelua, pai-

nia, yleisurheilua ja kansantanssia. Urheilukisat kuuluivat myös usein seurojen ja 

yhdistysten juhlatilaisuuksiin (esim. sisähyppykilpailut). Muiden harrastustilojen 

yleistyessä urheilun osuus väheni seurantaloilla. 

Aikoinaan suuren suosion saivat elokuvanäytökset varsinkin niillä paikkakunnilla, 

joilla ei ollut omaa elokuvateatteria. Monet talot esittivät sekä kotimaisia, että ul-

komaisia elokuvia jopa useana kertana viikossa. Säännöllinen elokuvatoiminta 

päättyi 1970-luvulla. (Lankinen 2008, 43 - 44). 

3.2.4 Iltamat 

Tärkeän osan seurojentalojen toiminnasta muodostivat Iltamat, joita on Suomessa 

järjestetty jo 1800-luvulta lähtien. Niiden ensisijaisena tavoitteena oli sekä valistus 

ja sivistys että virkistystoiminta. Iltamien järjestäjä saattoi olla jokin yhdistys, urhei-

luseura tai osuuskauppaliike. Iltamat voitiin järjestää esimerkiksi kiitokseksi tal-
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kootyöstä tai niitä järjestettiin varainkeruun takia. Varat lahjoitettiin johonkin hy-

vään toimintaan.  

Iltamat saattoi olla vakavahenkisiä ja isänmaalisia tai sitten loppuaikoina hyvinkin 

keveitä sisältäen sketsejä, leikkejä ja pitoja. Iltamilla oli tärkeä sosiaalinen merki-

tys, sillä ne kokosivat maaseudulla väkeä yhteen ja ne mahdollistivat nuorten tu-

tustumisen toisiinsa. Iltamia odotettiin aina kaikkialla hartaasti. (Parikka 2010). 

Iltamien ohjelmassa näytelmät ja tanssit olivat odotettuja. Monet näytelmäkerhot 

saattoivat esittää jopa useampia näytelmiä vuodessa. Sekä näytteleminen, että 

näytelmien seuraaminen on ollut suosittua. Harrastajanäyttelijöiden lisäksi myös 

ammattiteattereiden näyttelijät ovat esiintyneet kiertueillaan seurantaloilla.  

 

Valokuva 2. Miss Alajärvi vaalit. Yleisö koki riemukkaan hauskan pettymyksen. 

Kuva O. Korkea-aho 1946 
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Alkuaikoina ei iltamien päätteeksi ollut tanssia, mutta myöhemmin niistä tuli mel-

keinpä tapahtuman odotetuin osuus, näytelmän lisäksi. Talvi- ja jatkosodan joh-

dosta tanssien järjestäminen kiellettiin useaksi vuodeksi. Tanssikielto purettiin ko-

konaan vuonna 1948. Ohjelmallisten iltamien päätteeksi sai aluksi järjestää tunnin 

tanssia. Vielä 1950-luvulla iltamien luonne vaikutti huviveron määrään: ohjelmallis-

ten iltamien ja muiden sivistäviksi katsottujen huvien vero oli alhaisempi kuin tans-

sien ja vastaavien paheellisina pidettyjen huvien. Veron suuruudesta johtuen tans-

sit naamioitiin usein iltamiksi ja iltamien osallistujat odottivat kuumeisesti viimeise-

nä seuraavaa tanssiosuutta. Huvivero poistui 1981. (Lankinen 2008, 45). 

Valokuva 3. Naamiotanssit Alajärvellä. Kuva O. Korkea-aho 1945 

 

Iltamien perusrungon muodostivat paikalliset kyvyt. Vetonaulaksi palkattiin jokin 

taitava esiintyjä, joka paikkasi muiden pikku puutteet. Iltamat järjestettiin vapaaeh-

toistyönä ja suuri osa kylän tai yhdistyksen jäsenistä osallistui niiden järjestämi-

seen. Järjestysmiehet ja kahvinkaatajat olivat yhtä tärkeä osa tapahtumaa kuin 

esiintyjät ja osallistujat. Iltamien järjestäminen oli mitä suurimmassa määrin yhtei-

söllinen tapahtuma.  
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Iltamaperinne katkesi lähes täydellisesti 1960- luvun alussa. Syynä tähän oli pää-

asiassa television tulo ja maaltapako. Kaupungit houkuttelivat taitavimmat esiinty-

jät ja palavasieluisimmat järjestäjät. Kylät autioituivat ja niihin jäivät vanhenevat 

ihmiset. Samalla sukupolvien välinen vuorovaikutus katkesi. (Parikka 2010). 

3.2.5 Seurantalojen käyttö tänä päivänä 

Monen seurantalon kulta-aika oli sotien jälkeinen aika 1940-luvun puolivälissä 

1960-luvulle. Tultaessa 1960-luvulle toiminta alkoi hiipua.  Moni seurojen ja yhdis-

tysten toimikunta tai jaosto lopetti toimintansa, sillä ne eivät enää houkutelleet 

osallistujia. Samoihin aikoihin muut huvitukset peittosivat tanssin.  

Lankisen (2008, 46) mukaan vuosien 1978 -1988 välisenä aikana Suomesta puret-

tiin kaikkiaan noin sata seurantaloa. Talojen ylläpitämisestä oli tullut taloudellisesti 

ylivoimainen tehtävä monelle pienelle seuralle ja yhdistykselle. Taloja päästettiin 

rappeutumaan ja etenkin kaupungeissa niitä purettiin muiden rakennusten tieltä. 

Tilanne parani kuitenkin 1970-luvun lopussa, jolloin talojen korjaamiseen alettiin 

myöntää valtionavustusta. Korjausavustuksista päättää Suomen Kotiseutuliitto. 

Vuonna 2011 korjausavustusta myönnettiin 182 yhdistykselle yhteensä 1,6 miljoo-

naa euroa. (Suomen Kotiseutuliitto 2011). 

Tämän päivän tilanne seuraintalolla on osittain lohdullinen, osittain surullinen.  

Monilla paikkakunnilla seurantaloja on alettu kunnostaa ja samalla vahvistaa koti-

seutuhenkeä ja kulttuuriperinnön säilymistä. Hyväkuntoisia ja modernisoituja seu-

rantaloja käytetään runsaasti edelleen. Toisaalta moni talo rappeutuu käyttämät-

tömänä. Kaikki seurantalot eivät enää kohtaa nykyajan vaatimuksia juhla-, harras-

tus- ja kohtaustiloina. (Lankinen 2008, 46). 

Seurantalojen käytössä on huomattavia eroja eri talojen välillä: joillakin taloilla on 

käyttöä lähes päivittäin, toisilla taas vain viikoittain. Useimmiten seurantalo on 
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omistajayhdistyksensä toiminnan tukikohta, jossa järjestetään vähintään yhdistyk-

sen kokoukset, yleisötilaisuudet sekä juhlat. (Sainio 2008, 34). 

Monet talot ovat tärkeitä kokoontumistiloja ja tapahtumapaikkoja myös muille lähi-

alueen yhdistyksille. Niillä kokoontuvat esimerkiksi urheiluseurat, poliittiset yhdis-

tykset, marttayhdistykset, seurakunnat, ammattiliitot, eläkeläisyhdistykset, tiekun-

nat, taloyhtiöt, uskonnolliset järjestöt, laulukerhot sekä erilaiset liikunta- ja peliker-

hot. Tämä kertoo suomalaisen yhdistyskentän laajuudesta. Jotkut seurantalot ovat 

profiloituneet myös yksityishenkilöiden ja yritysten juhlatilaisuuksien pitopaikoiksi. 

Toiminnan vilkkauteen vaikuttaa talon sijainti: onko se kaupunkialueella, haja-

asutusalueella, kylän keskustassa vai syrjemmällä. Liikenneyhteyksillä on myös 

merkitystä käyttöasteeseen. Kilpailijoiden olemassaolo vaikuttaa käyttömäärään: 

kysyntää on enemmän, jos lähistöllä ei ole muita seurantaloja tai muita juhla- tai 

kokoustiloiksi sopivia rakennuksia. Olennaista on myös ympäröivän asutuksen 

määrä ja asukkaiden eli talon potentiaalisten käyttäjien ikä ja mahdollinen sitoutu-

neisuus taloon; ovatko asukkaat asuneet kenties koko ikänsä alueella vai ovatko 

he sinne vasta muuttaneita ja onko talon käyttö vakiintunut osaksi asukkaiden 

elämää.  

Tärkeä asia on seurantalon kyky vastata toiminnallisesti erilaisten käyttäjäryhmien 

vaatimuksiin. Tämä ei aina ole helppoa, sillä talojen käyttäjäryhmät ja näiden tar-

peet ovat moninaiset, eikä vanhoihin rakennuksiin ole aina välttämättä mahdollista 

tai kannattavaa tehdä kaikkia haluttuja muutoksia. On kuitenkin hämmästyttävää, 

kuinka hyvin seurantalot on usein saatu vastaamaan erilaisten käyttäjien tarpeisiin 

ja vaatimuksiin. Käytön luonne riippuu paljolti talon omistavasta yhdistyksestä ja 

siinä toimivista ihmisistä. Joidenkin yhdistysten toimintaan on kuulunut alusta läh-

tien erilaisten kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestäminen alueen asukkaille, 

toisilla ei ole tällaisesta yhtä vahvoja perinteitä. (Sainio 2008, 35). 
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3.2.6 Yhteisöllisyyden luojina 

Nykypäivän seurantalojen merkityksestä yhteisölleen on vain vähän tutkimustietoa 

olemassa. Niiden roolista voidaan kuitenkin tehdä yleisiä huomioita: erilaiset yhdis-

tykset ovat löytäneet seurantalot toimitiloikseen, jota on varmasti edesauttanut 

talojen pitkät perinteet kokoontumistiloina. Tärkeintä ei ehkä ole se, että talo palve-

lee samassa tarkoituksessa, johon se on aikoinaan rakennettu. Oleellista on se, 

että talolla on käyttöä, joka palvelee alueen asukkaita. Monissa tapauksissa seu-

rantalosta on tullut vapaaehtoiselle toiminnalle perustuva monitoimitalo, josta löy-

tyvät sekä kulttuuritoiminta, kunnalliset palvelut että liiketoiminta. (Sainio 2008, 

36). 

Monipuolisuudesta huolimatta moni seurantalo on vajaakäytössä ja osalle lähiseu-

tujen asukkaista vieras. Tällaisessa tilanteessa usein myös talon omistavan yhdis-

tyksen aktiivisten jäsenten määrä on pieni. Mikäli näin on, olisi tärkeää saada lähi-

alueen asukkaat mukaan kehittämään toimintaa ja sitoutumaan talon kunnossapi-

toon. Monet yhteiskunnalliset, aatteelliset ja väestölliset muutokset sekä ihmisten 

vapaa-ajan vietossa tapahtuneet muutokset vuosikymmenten aikana ovat vaikut-

taneet seurantalojen käyttöön. Tänä päivänä perinteinen kansalaisosallistuminen, 

poliittinen toiminta ja uskonnollinen osallistuminen ovat vähentyneet. Ihmisten tar-

ve yhteisöllisyyteen ei ole kuitenkaan kadonnut, vaan se on saanut uusia muotoja. 

(Sainio 2008, 36).  

Seurantalot ovat perinteisesti olleet yhteisöllisen luovan toiminnan keskuksia ja 

tänä päivänä on paikoin nähtävissä seurantaloja hallinnoivien järjestöjen ja kunnal-

listen toimijoiden yhteistyö. Seurantalot voisivat tuottaa paljon nykyistä enemmän 

sosiaalisia innovaatioita yhteiskunnan ja yksilöiden iloksi ja hyödyksi. Vaikka ihmi-

set kuluttavat yhä enemmän aikaa virtuaalisissa yhteisöissä, he tarvitsevat myös 

fyysisiä tiloja, joissa voivat toimia yhdessä. 

Seurantalojen kaltaisten yhteisten tilojen tarpeesta kertoo myös viime vuosien ta-

lonvaltausliikehdintä, jossa nuoret kansainvälisten mallien mukaisesti ovat etsi-
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neet tyhjiä tiloja omille sosiaalikeskuksille. Aktivistit itse luonnehtivat valtauksiaan 

esimerkiksi ”omaehtoiseksi toimintatilaksi ja kohtaamispaikaksi, jonka käyttöä sää-

televät tilan käyttäjien tarpeet”. (Sainio 2008, 37). 

3.2.7 Kohti Monikulttuuri-iltamia 

Idea Monikulttuuri-iltamista syntyi jo 2000-luvun alussa silloisen Etelä-Pohjanmaan 

Nuorisoseura ry:n toiminnanjohtajan Jorma Aron mielessä, mutta tuolloin se ei 

vielä ottanut tuulta purjeisiinsa. Jorma Aro seurasi yleistä maahanmuuttokeskuste-

lua, kotouttamisasioita ja kulttuurien välistä kanssakäymistä. Keväällä 2010 hän 

ehdotti Sivistysliitto Kansalaisfoorumin (SKAF) opintojohtaja Jaakko Rantalalle 

ideansa Monikulttuuri-iltamista. Jaakko Rantala innostui heti asiasta ja Jorma Aro 

otti yhteyttä Alajärven Nuorisoseuraan ja ensimmäiset iltamat päätettiin järjestää 

syksyllä 2010 Alajärvellä. 

Monikulttuuri-iltamien tarkoituksena on edistää kulttuurinvaihtoa, kulttuurien välistä 

vuorovaikutusta ja kulttuurien välistä oppimista. Näiden tavoitteiden edistämisen 

kannalta on tärkeää, että monikulttuuri-iltamissa on monipuolista ohjelmaa, jossa 

osallistujat ovat niin aktiivisessa kuin passiivisessakin roolissa: opettajana ja oppi-

laana, esiintyjänä ja yleisönä sekä ennen kaikkea tasaveroisina toimijoina. (Korte-

lainen 2010). 

Monikulttuuri-iltamien ohjelma voi muodostua esimerkiksi kolmenlaisesta toimin-

nasta:  

1. Kulttuurivaihdosta 

- musiikki- ja tanssiesitykset 

- näytelmät 
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- tilan koristelut, askartelu 

- ruoka 

2. Kulttuurienvälisestä ja vastavuoroisesta oppimisesta 

- Infopaketit / tietoiskut 

- Tietovisat 

- Kielten oppiminen (esim. tervehdysten opettelu) 

- Tapojen opettelu 

- Alueiden tunnistaminen ja merkkaaminen kartalta 

- Tarinat ja kansantarut 

3. Kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta 

- ruoan valmistus yhdessä 

- interaktiiviset ja osallistavat näytelmät 

- eri kulttuurista tulevien soittimien kokeilu ja yhdessä musisointi 

- yksinkertaisen tanssin, laulun tai laululeikin opetteleminen 

- pelit, leikit ja urheilukilpailut 

Monikulttuuri-iltamat edistää suvaitsevaisuutta ja purkaa ennakkoluuloja. Iltamat 

antavat mahdollisuuden tutustua toiseen kulttuuriin ja samalla tutustua paremmin 
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myös omaan paikalliskulttuuriin. Iltamat tuovat lisää ihmisiä nuorisoseuratoiminnan 

piiriin ja antavat maahanmuuttajalle mahdollisuuden paikallistoimintaan. Monikult-

tuuri-iltamat luovat hyvää ilmapiiriä kuntaan. Monikulttuuri-iltamat voivat toimia 

esimerkkinä ihmisten välisestä aidosta kanssakäymisestä. Iltamat luovat tietoa 

kulttuurien välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä. Monikulttuuri-iltamat antavat mah-

dollisuuden nähdä laadukkaita musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä tai vaikkapa 

maistaa ruokaa toisesta kulttuurista. (Kortelainen 2010). 

3.2.8 Monikulttuuri-iltamat Alajärvellä 22.9.2010  

Kun päätös Monikulttuuri-iltamien järjestämisestä Alajärvellä oli tehty, päätettiin 

kutsua asiasta kiinnostuneita ihmisiä lehti-ilmoituksella ensimmäiseen suunnittelu-

palaveriin elokuussa 2010. Ilmoitus tuotti tulosta, sillä paikalla oli noin 40 ihmistä, 

sekä paikallisia, että maahanmuuttajia. Suurimman ryhmän muodostivat Järviseu-

dun Ammatti-Instituutin Jami:n venäläiset opiskelijat sekä heidän kaksi opettajaan-

sa. Venäläiset muodostavat Alajärvellä suurimman maahanmuuttajaryhmän, joten 

ensimmäisten Iltamien teemaksi päätettiin valita venäläinen ilta. Ensimmäisten 

Iltamien järjestäjinä Alajärvellä toimivat Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry, Sivis-

tysliitto Kansalaisfoorumi (SKAF), Alajärven Nuorisoseura ja Järviseudun Ammatti-

instituutti Jami. Alajärven kaupunkia pyydettiin myös mukaan ja kulttuuritoimi piti 

ideaa hyvänä, mutta ei osallistunut millään tavoin tapahtumaan. Nuorisotoimi oli 

asiasta hyvin kiinnostunut, mutta ei silloisen työvoimatilanteen takia pystynyt osal-

listumaan järjestelyihin. 

Järjestelytoimikunta kokoontui parin viikon välein ja Iltamat valmistuivat ripeällä 

tahdilla. Tehtävät jaettiin ryhmän sisällä ja niihin nimettiin vastuuhenkilöt. Iltamien 

tarkoituksena on, että kulttuurit kohtaavat suomalaisen iltamaperinteen mukaisesti 

rakennetussa tilaisuudessa. Iltamat ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikka 

suomalaisille ja maahanmuuttajille. Iltamien myötä nuorisoseurantalosta tulee kult-

tuurien kohtauspaikka.  
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Illan ohjelma koostui venäläisten ja järvipohjalaisten esityksistä: venäläisten nuor-

ten ja suomalaisten nuorten bändit, Alajärvi-kuoro, venäläisten nuorten lauluryh-

mä, karaoke-esitys, Järviseutualueen sekä Petroskoin ja Aunuksen alueiden esit-

telyt (Jami:n opiskelijat ovat kotoisin näiltä alueilta). Tilaisuudessa oli ruokapuffetti, 

jossa oli venäläisiä herkkuja: borssikeitto, kaalipiirakka, rahkapiirakka, venäläinen 

tee, sekä suomalaisempia karjalanpiirakoita ja kahvia. Salin koristelusta huolehti-

vat Jami:n Kurejoen puutarhapuolen opiskelijat. Tilaisuuteen ei ollut varsinaista 

pääsymaksua, mutta ruoka maksoi 5 €.  

Iltamista tiedotettiin kahdessa paikallislehdessä, paikallisradiossa ja maakuntaleh-

dille lähetettiin tiedote tapahtumasta. Tapahtumailtana paikalla oli runsaasti lehdis-

töä ja tapahtuma sai laajaa näkyvyyttä sekä paikallislehdissä että maakuntalehti 

Ilkan etusivulla.  

Iltamien budjetti oli pieni ja tarkoituksena oli, että se ei rasittaisi Alajärven Nuoriso-

seuran taloutta. Kansalaisfoorumilla oli määräraha noin 750 €, jota voitiin käyttää 

lehti-ilmoituksiin, ruokatarvikehankintoihin ja esiintyjien matkakorvauksiin. Esiinty-

jille ei maksettu palkkioita. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry hoiti äänentoiston. 

Pieni tukisumma saatiin myös Jami:lta ja kaupungin Nuorisotoimelta.  

Ilta onnistui yli odotusten ja paikalla oli noin 120 henkilöä. Yleisö oli kaikenikäistä 

ja palaute oli erittäin positiivista. Monet toivoivat lisää samanlaisia iltamia. Palaut-

teen innostamana järjestelytyöryhmä rupesi suunnittelemaan uusia iltamia. Alajär-

vellä toinen suurempi maahanmuuttajaryhmä ovat thaimaalaiset, jotka asuvat ha-

jallaan eri kylissä. Thaimaalaisten saaminen mukaan yhteistyöhön osoittautui hy-

vin vaikeaksi: he eivät joko halunneet tulla mukaan tai halusivat vain tehdä esim. 

ruokaa maksua vastaan. Seuraavia iltamia päätettiin siirtää ja miettiä rauhassa, 

miten toimintaa olisi parasta jatkaa. Työryhmän mielestä Alajärven nuorisoseuralla 

voitaisiin järjestää ainakin kerran vuodessa syksyllä venäläinen ilta yhdessä Ja-

mi:n kanssa ja tällä tavalla ikään kuin toivottaa uudet oppilaat tervetulleiksi. Toi-

minta Alajärvellä ei ole jatkunut, koska se vaatisi tekijöiltä sitoutumista pitkäjäntei-

seen toimintaan ja kiinnostusta asiaan sekä innostunutta vetäjää. 
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3.2.9 Kansainvälinen ilta Lapualla 8.11.2011 

Elokuussa 2011 olin yhteydessä sekä Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:n toi-

minnanjohtajaa että Lapualla Maahanmuuttotoimikunnan sihteeriin, jotka molem-

mat olivat innostuneita ajatuksesta. Tein Lapualla Kristillisen Opiston ja kansalais-

opiston maahanmuuttajien suomen kielen opiskelijoiden ryhmissä haastattelun 

heidän kotouttamistoiveistaan (Liite 2), joissa kaikissa Monikulttuuri-iltamista oltiin 

kiinnostuneita ja joissa useimmat olivat halukkaita jollakin tavalla (järjestely, ruoan 

laitto) osallistumaan tapahtumaan.  

Syyskuussa esittelimme Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:n toiminnanjohtaja 

Sanna Kivilahden kanssa idean Monikulttuuri-iltamista Lapualla Maahanmuutto-

toimikunnan kokouksessa. Idea sai innostuneen vastaanoton ja samassa kokouk-

sessa perustimme järjestelytoimikunnan, johon ilmoittautui saman tien vapaaeh-

toisina Lapuan kaupungin Nuorisotoimi, Kulttuuritoimi, Kansalaisopisto ja Kristilli-

nen Opisto. Tapahtuman nimeksi valittiin Kansainvälinen ilta ja se järjestettiin Nuo-

risotalolla 8.11.2011. 

Maahanmuuttotoimikunta on toiminut Lapualla jo kaksi vuotta ja sekä Kansalais-

opistolla että Kristillisellä Opistolla on maahanmuuttajaryhmiä suomen kielen ope-

tuksessa, joten tarvittavat verkostot olivat jo olemassa. Lisäksi Lapualla on paljon 

kokemusta tapahtumajärjestämisestä, mikä helpotti illan toteuttamista lyhyellä ai-

kataululla. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:n kokemukset ja malli Alajärveltä 

edesauttoivat myös tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 Maahanmuuttajien saaminen mukaan suunnitteluun osoittautui vaikeaksi. Järjes-

telyryhmä piti yhden palavereistaan Kristillisellä Opistolla maahanmuuttajien suo-

men kielen opiskelijaryhmässä. Suomen kielen opettaja toimi tulkkina ja avustaja-

na ja hänen apunsa myöhemminkin oli todella tärkeää. Vierailu ryhmässä oli hyvin 

antoisa ja ajatuksia herättävä ja kertoi, miten vaikea on kommunikoida, jos ei ole 

yhteistä kieltä. Oppilaat olivat suomen kielen alkeiskurssilla. Tapaamisen tulokse-
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na saimme kuitenkin unkarilaisia ja thaimaalaisia naisia valmistamaan ruokaa ta-

pahtumaan. 

Lapualla, samoin kuin Alajärvellä, ohjelma koostui Lapualla asuvien maahanmuut-

tajien ja kantaväestön esityksistä. Maahanmuuttajien ohjelmaa oli melko vaikea 

saada ja siksi mukana oli vain kaksi esiintyjää: venäläinen pianisti ja gambialainen 

rumpali. Muita esiintyjiä olivat A capella-kuoro, Plakkari lasten soittoryhmä, Time it 

lauluryhmä ja Haapakosken nuorisoseuran tanhuryhmä. Lisäksi ohjelmassa oli 

Javier Peres kertomassa Aisaparin uudesta Cafe Xenos-projektista. Lapualla ilta 

aloitettiin ruokailulla ja tarjolla oli unkarilaista gulashkeittoa, thaimaalaisia kevät-

kääryleitä ja jälkiruokana kahvia ja unkarilaista kakkua. Lapsille oli järjestetty lap-

siparkki, jossa heille oli omaa ohjelmaa, askartelua ja kasvomaalausta. Nuorisota-

lon aulassa oli Keskuskoulun ja Poutun koulun lasten piirustuksista koottu näyttely 

”Tulevaisuuden kansainvälinen Lapua.” Kansainvälinen ilta oli ilmainen koko per-

heen tapahtuma. 

Kansainvälisen illan tiedotuksen hoiti Lapuan kaupungin Kulttuuritoimi ja tapahtu-

masta ilmoitettiin paikallislehdissä, julisteilla ja flyereillä ja maakuntalehtiin lähetet-

tiin lehdistötiedote. Tapahtumakutsut lähetettiin mm. Kaupungin hallituksen ja 

Nuorisovaltuuston jäsenille. Ilta toteutettiin pienellä budjetilla ja järjestäjätahojen 

aktiivisella panoksella. Lapualla, toisin kuin Alajärvellä, kaupungin kaikkien muka-

na olleiden tahojen aktiivinen osuus mahdollisti tapahtuman järjestämisen.  

Lapuan Kansainvälinen ilta onnistui erittäin hyvin ja paikalla oli yleisöä noin 190 ja 

mukana 16 eri kansallisuutta. Ilahduttavaa oli maahanmuuttajien runsas lukumää-

rä. Palaute on ollut erittäin positiivista ja ihmiset toivovat lisää vastaavia tapahtu-

mia. Lapualla Maahanmuuttotoimikunnan ja eri tahojen päätettäväksi jää, miten he 

toimivat jatkossa. 
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4 TUTKIMUS  

4.1 Toimintatutkimus 

 Toimintatutkimus on tutkimustapa, jonka päämääränä on saada aikaan muutoksia 

sosiaalisissa toiminnoissa, mutta samalla myös tutkia näitä muutoksia. Toiminta-

tutkimuksella ei tarkoiteta mitä tahansa toimintaa, vaan ennen kaikkea sosiaalista 

toimintaa. Toimintatutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on tutkia ja kehittää 

ihmisten yhteistoimintaa. (Heikkinen 2007,211). 

Heikkisen (2007) mukaan toimintatutkimuksen lähtökohtana on usein käytännön 

työelämän tilanne, joka koetaan syystä tai toisesta ongelmalliseksi. Kehittämistar-

ve johtuu usein myös ympäristön jatkuvasta muutoksesta (esim. monikulttuurisuu-

den lisääntyminen). Mikään organisaatio ei voi pitkään elää irrallaan ympäristöstä, 

vaan sen on vähintäänkin mukauduttava ympäristömuutoksiin. Joskus on myös 

mahdollista ja viisasta pyrkiä aktiivisella ja aloitteellisella toiminnalla vaikuttamaan 

muutoksen suuntaan (Kuvio 2). 

 

 

Eräs toimintatutkimuksen lähtökohta on reflektiivisyys. Reflektiivisyys tarkoittaa 

omien ja toisten sisäisten tilojen havainnointia, tunnistamista, ilmaisua ja suhtau-
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tumista niihin. Reflektiivisen ajattelun avulla pyritään pääsemään uudenlaiseen 

toiminnan ymmärtämiseen ja sitä kautta kehittämään toimintaa. 

Yhteisössä, jossa ihmiset pohtivat (reflektoivat) ja kehittävät työtään sekä analy-

soivat, kuinka toiminta on esimerkiksi menneistä vuosista kehittynyt nykyiselleen, 

voimme puhua toimintatutkimuksesta. Ihmiset voivat myös kehitellä vaihtoehtoja 

ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ihmiset voivat tuottaa 

toiminnasta uutta tietoa, jonka pätevyyttä arvioidaan. He keskustelevat, kokeilevat 

asioita käytännössä ja rinnastavat kokemuksiaan aikaisempaan tietoon. Ihmiset 

voivat julkistaa kokemuksiaan ja niihin liittyvää tietoa myös yhteisön ulkopuolella. 

(Heikkinen 2007, 196). 

Toimintatutkimus etenee syklisesti. Uusien kierrosten aikana pyritään paraneviin 

tuloksiin. Toimintatutkimus on ryhmien ja yksilöiden omaa systemaattista tutkimus-

ta niistä toimenpiteistä, joilla he muuttavat ja kehittävät kohteena olevaa käytäntöä 

sekä keinoista, joilla he itse reagoivat toimenpiteiden vaikutuksiin. Tutkimuspro-

sessi on syklinen: ensin valitaan päämäärät, sitten tutkitaan ja kokeillaan käytän-

nön mahdollisuuksia edetä päämäärään. Tämän jälkeen taas arvioidaan ensiaske-

lia ja muotoillaan ja tarkennetaan päämääriä, tehdään käytännön kokeiluja, arvioi-

daan näitä jne. Tutkimusprosessissa vuorottelevat suunnittelu, toiminta ja arviointi 

(Kuvio 3). Toimintatutkimuksen syklisyyttä on tutkinut mm. Carr & Kemmis. ( Virtu-

aali amk, [Viitattu 11.11.2011]). 
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Perinteisesti tutkimuksessa on pyritty objektiiviseen tietoon, jolloin tutkija tulkitsee 

kohdettaan tietyn välimatkan päästä. Toimintatutkimus kääntää tämän asetelman 

päälaelleen: siinä tutkija on mukana yhteisössä, jota hän tutkii. Hän ei pyrikään 

tarkastelemaan toimintaa ”sellaisena kuin se on” ilman hänen läsnäoloaan, vaan 

tekee itse aloitteita ja vaikuttaa kohdeyhteisöönsä. Tätä muutokseen tähtäävää 

väliintuloa kutsutaan muutosinterventioksi (Heikkinen 2007, 211). 

Heikkisen teoksessa (2007) Suojanen (1999) pitää toimintatutkimuksen ehtona 

sitä, että tarkoituksena on toimijoiden yhteistyönä kehittää jotain sosiaalista koh-

detta, ryhmän toimintaa, tiettyä hanketta tai tuotetta ja että tutkimusprojektin jäse-

net osallistuvat aktiivisesti tutkimusprosessin vaiheisiin. 

4.2 ”Tiedostamatonta” toimintatutkimusta Alajärvellä 

Monikulttuuri-iltamat Alajärvellä oli uraa uurtavaa toimintatutkimusta monessakin 

mielessä. Kulttuuriosiossa kerroin siitä, miten vähän kotouttamista kulttuurin kautta 

on tutkittu. Lähtökohtamme oli kehittää uudenlainen kotouttamismalli, joka onnis-

tuessaan voitaisiin levittää koko maahan. Alajärvellä tutkittavat kohteet olivat sekä 

maahanmuuttajat että Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry ja Sivistysliitto Kansa-

laisfoorumi. Nämä tahot olivat kaikki aktiivisia osallistujia muutos- ja tutkimuspro-

sessissa. Tutkijan (tuolloin vielä tiedostamattani minä) ja tutkittavien suhteen pe-

rustana oli yhteistyö ja osallistuminen. Tutkimus suuntautui käytäntöön, oli suo-

raan yhteydessä toimintatilanteeseen ja se oli myös ongelmakeskeistä (projektissa 

vastaamme tuli koko ajan uusia ongelmia). Prosessissa vuorottelivat suunnittelu, 

toiminta ja toiminnan arviointi. 

Alajärvellä tutkimme asioita monesta eri näkökulmasta. Kokeilimme kotouttamista 

kulttuurin kautta, joka on uusi muoto ja toimisiko se käytännössä. Tutkimme myös 

sitä, voisivatko Monikulttuuri-iltamat olla nuorisoseurojen uusi käyttömuoto, voisiko 

se tuoda uutta elämää ja uusia ihmisiä nuorisoseuroille. Myös Sivistysliitto Kansa-
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laisfoorumille iltamat antoivat mahdollisuuden suunnitella uudenlaista toimintaa ja 

miettiä sen rahoitusta. 

Alajärven iltamien jälkeen kokoonnuimme useamman kerran järjestelyryhmän ja 

myöhemmin pienemmän ryhmän (Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura, SKAF ja mi-

nä) miettimään, miten voisimme kehittää toimintaa tulevaisuudessa. Tarkoitus oli 

alussa levittää tapahtumia Etelä-Pohjanmaalla ja niiden kokemusten pohjalta teh-

dä mahdollisesti malli koko Suomeen. Alajärvellä paikallisten toimijoiden innotto-

muus ja aktiivisen vetäjän puute on ollut esteenä toiminnan jatkumiselle.  

4.3 Kehittävä tutkimus 

Kehittäminen on konkreettista toimintaa, jolla tähdätään jonkin tavoitteen saavut-

tamiseen. Kehittäminen voi kohdistua toimintaan, menetelmään tai johonkin lait-

teeseen. Kehittämisessä sovelletaan yleensä myös tutkimuksellista tietoa. Tutki-

muksen kautta saadaan uutta tietoa ja voidaan tuottaa uusia asioita, joita voidaan 

puolestaan soveltaa käytännössä. Puhutaan myös tutkimuksellisesta kehittämis-

toiminnasta, joka yhdistää konkreettisen kehittämistoiminnan ja tutkimuksellisen 

lähestymistavan. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta tuottaa tietoa, jossa ongel-

mat ja kysymykset ovat tulleet esille käytännön toiminnassa ja esimerkiksi yrityk-

sen rakenteissa. (Toikko & Rantanen 2009, 19). 

Toikko & Rantasen (2009) mukaan perustelu, organisointi, toteutus, levittäminen ja 

arviointi ovat erilaisia kehittämisprosessin tehtäväkokonaisuuksia. On tärkeää, että 

perustellaan sitä mitä ja miksi kehitetään. Organisoinnilla tarkoitetaan toiminnan 

järjestämistä niin, että päätetään kuka tekee ja mitä ja millä resursseilla. Toteutus 

on varsinaista kehittävää toimintaa. Toiminnan arviointi on myös tärkeää, jolloin 

voidaan pohtia sen onnistumista, virheitä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Kehit-

tämisessä on myös pyrkimys uusien tuotteiden tai palveluiden levittämiseen. 
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Kehittämistoiminta edellyttää ihmisten aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta. 

Osallistuminen perustuu ennen kaikkea vuoropuheluun, jonka avulla voidaan tar-

kastella toiminnan perusteita, toimintatapoja ja tavoitteita. Toikko & Rantanen kä-

sittelevät kirjassaan osallistamista ja osallistumista. Osallistamisella tarkoitetaan 

mahdollisuuksien tarjoamista (esim. työnantaja esittää mahdollisuutta osallistua 

työyhteisön kehittämiseen). Osallistuminen on taas mahdollisuuksien hyödyntä-

mistä. (Toikko & Rantanen, 2009, 89). 

Toikko & Rantasen mukaan (2008) ihmiset voivat osallistua kehittämistoimintaan 

eri tavoin. Tällaisia tapoja ovat esim. kokeileva toiminta, jonka avulla voidaan sel-

vittää, kuinka jokin laite tai palvelu toimii käytännössä ja kuinka hyvin. Living-Lab-

malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan tuotetta ei aina voida kehittää valmiiksi 

laboratoriossa, vaan tuotekehittelyä on parempi tehdä aidossa sosiaalisessa ym-

päristössä. Kehittämistoiminnan ehkäpä tärkein osallistumismuoto on osallistumi-

nen keskusteluun. 

4.4 Kehittävää tutkimusta Lapualla 

Kansainvälinen ilta Lapualla oli sekä toimintatutkimusta että ennen kaikkea kehit-

tävää tutkimusta. Lapualla eri järjestäjätahojen toiminta perustui aktiiviseen osallis-

tumiseen ja vuorovaikutukseen. Lähtökohtanamme oli malli Alajärveltä, jonka poh-

jalta lähdimme suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumaa. Tarjosimme maa-

hanmuuttajille ja kantaväestölle mahdollisuuden osallistua uudenlaiseen kehittä-

mistoimintaan sekä keskusteluun. Lapualla tapahtuma keräsi myös suuren joukon 

lapualaisia maahanmuuttajia yhteen ja siten osaltaan teki osallistumisen kynnystä 

matalammaksi. 

Sekä Alajärvellä että Lapualla tuotimme uutta tietoa ja kehitimme uudenlaista ko-

touttamismallia ja saimme paikallisen väestön ja maahanmuuttajat toimimaan yh-

dessä. Toisaalta teimme kehittävää tutkimusta myös nuorisoseuratoiminnasta. 

Suomen nuorisoseurat ovat tällä hetkellä muutospaineiden alaisena: mistä saada 
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uusia, nuoria vapaaehtoisia työntekijöitä, miten saada joidenkin nuorisoseurojen 

hiipunut toiminta elvytettyä ja mikä olisi uudenlaista, kaikkia innostavaa toimintaa. 

Voisivatko monikulttuuri-iltamat ja erilaiset monikulttuurikerhot yhteistyössä paikal-

listen ja maahanmuuttajien kanssa olla nuorisoseurojen elävöittäjänä tulevaisuu-

dessa? 

Molemmat tapahtumat olivat kokeilevaa toimintaa (ns. pilotteja) ja niiden toteutus 

oli varsinaista kehittävää toimintaa. Osallistuminen keskusteluun, ajatteluun ja eri 

ihmisten ”herättelyyn” on ollut tärkeintä molemmilla paikkakunnilla. Verkostoitumi-

nen eri tahojen kanssa on erittäin tärkeää ja se on laajentanut ja avartanut keskus-

telua. Molemmista tapahtumista olemme saaneet paljon uutta tietoa, kokemuksia 

ja uusia kontakteja, joiden pohjalta molemmilla paikkakunnilla voidaan lähteä miet-

timään ja suunnittelemaan erilaista toimintaa jatkossa. Myös Etelä-Pohjanmaan 

Nuorisoseura ry ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ovat saaneet uutta tietoa ja ko-

kemusta uudenlaisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.  

4.5 Haastattelut 

Haastattelu on yksi käytetyimmistä tiedonkeruumenetelmistä, koska sillä saadaan 

kerättyä nopeasti aineistoa. Alajärvellä en tehnyt haastatteluja, koska silloin en 

vielä tiennyt tekeväni aiheesta opinnäytetyötä.  

Lapualla haastatteluissa suurena apunani olivat Kansalaisopiston ja Kristillisen 

Opiston maahanmuuttajaryhmien suomen kielen opettajat. Molemmat ryhmät tar-

vitsivat apua kaavakkeiden täyttämisessä ja Kristillisellä Opistolla esimerkiksi pa-

lautehaastattelun kysymykset ”käännettiin” selkokielelle.  

Lapualla tein ennen idean esittelyä Maahanmuuttotoimikunnalle haastattelututki-

muksen maahanmuuttajien kotouttamistoiveista (liite 2). Haastattelukaavakkeet 

jaettiin Lapualla Kansalaisopiston ja Kristillisen Opiston maahanmuuttajien suo-

menkielen opiskelijoille. Kansalaisopiston ryhmä on syventävä suomen kielen 
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kurssi ja Kristillisellä opistolla alkeiskurssi, joka oli aloittanut opiskelut syksyllä 

2011. Vastauksia tuli yhteensä 25 ja suurimmat vastaajaryhmät olivat unkarilaiset 

ja venäläiset.  

Kaikista vastauksista ilmeni maahanmuuttajien kiinnostus paikallisiin ihmisiin tu-

tustumiseen ja yhteiseen tekemiseen heidän kanssaan. Kaikki olivat kiinnostuneita 

monikulttuurisesta illanvietosta ja kaikki halusivat myös osallistua sen tekemiseen 

eri tavoin. Suurin osa vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut laittamaan ruokaa 

tilaisuudessa ja osa halusi tulla mukaan suunnittelemaan, järjestämään tai esiin-

tymään. 

Kansalaisopiston ryhmä oli myös yhdessä opettajansa kanssa keskustellut siitä, 

minkälaista muuta toimintaa maahanmuuttajat haluaisivat. Seuraavassa on luette-

lo keskustelun tuloksista: 

- talvella ulkoilutapahtuma Simpsiöllä 

- keväällä polkupyöräretki ja/tai piknikretki 

- musiikkitapahtuma/konsertti, jonka jälkeen yhteistä aikaa keskustelun ja 

kahvittelun merkeissä 

- monikulttuurinen ilta 

Kansainvälisen illan jälkeen lähetin sähköpostilla haastattelukysymykset samoille 

maahanmuuttajaryhmille kuin alkuhaastattelussakin. Kysymykset olivat seuraavat:  

1. Mitä mieltä olit Kansainvälisestä illasta? 

2. Vastasiko ilta odotuksiasi (jos ei, mitä olisit halunnut lisää tai mitä olisit teh-

nyt toisin)? 
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3. Mikä oli illassa kaikkein mieluisinta (ruoka, ohjelma, yhdessä tekeminen, tu-

tustuminen uusiin ihmisiin)? 

4. Haluaisitko lisää vastaavia tapahtumia? 

5. Mitä muuta toimintaa toivoisit paikallisten kanssa? 

6. Tunnetko olosi ”kotoisammaksi”, jos voit tehdä jotakin yhdessä? 

Kristillisen Opiston maahanmuuttajaryhmän kysymyksiä jouduttiin hieman muut-

tamaan selkokielisiksi ja osa jätettiin pois. Vastaukset ovat liitteessä (liite 3). Kaikki 

olivat kokeneet illan erittäin onnistuneeksi ja parasta illassa oli ollut ennen kaikkea 

tutustuminen uusiin ihmisiin. Tärkeää oli myös se, että Lapualla asuvat maahan-

muuttajat kokoontuivat yhteen ja tuntevat nyt ainakin osittain toisensa.  

4.6 Tulokset 

Monikulttuuri-iltamat Alajärvellä ja Kansainvälinen ilta Lapualla olivat molemmat 

erittäin onnistuneita tapahtumia ja molempien tapahtumien palaute oli sekä maa-

hanmuuttajilta että kantaväestöltä positiivista ja kiittävää. Molemmilla paikkakunnil-

la toivottiin jatkoa vastaaville tapahtumille. Eräs maahanmuuttaja Lapualla kiteytti 

asian sanoilla ”tulen vielä kerran mielihyvän kanssa.”  

Malli Monikulttuuri-iltamista on osoittautunut toimivaksi maaseudulla harvaan asu-

vien maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteen kokoajaksi. Yhteinen tekeminen ja 

toisiin tutustuminen vanhanajan iltamien talkootyön merkeissä on toimiva kotout-

tamisen malli. Lapualla ”herättelimme” myös paikallisia asukkaita ja päättäjiä: eräs 

kaupunginvaltuuston jäsen ihmetteli, että ”en tiennyt, että meillä Lapualla on näin 

paljon maahanmuuttajia.”  



41 

 

 
 

Maahanmuuttajien ”etsiminen” ja saaminen mukaan toimintaan oli aluksi erittäin 

vaikeaa. Tiedottaminen kulki etupäässä ”puskaradion” kautta. Maaseudulla maa-

hanmuuttajien ”löytäminen” vaatii aikaa ja pitkäjännitteisyyttä. Monasti kaipasin 

esimerkiksi henkilörekisteriä, jossa olisi ainakin paikkansa pitävät osoitetiedot. 

Muutenkin törmäsin aina välillä siihen, että maahanmuuttoasiat ovat vielä mones-

sa suhteessa alkutekijöissään. Uskon, että jatkossa maahanmuuttajien saaminen 

mukaan jo suunnitteluvaiheessa on helpompaa. 

Molemmat tapahtumat ja niihin liittyvät suunnittelu- ja järjestelytyöt ovat olleet ai-

nutlaatuista tutkimusta kotouttamistyön uudesta mallista ja sen toimivuudesta 

maaseudulla. Toiminnan jatkuminen tämän hyväksi todetun mallin ja nyt luotujen 

ja olemassa olevien verkostojen pohjalta olisi erittäin tärkeää. 

5 POHDINTA 

 

Sisäasiainministeriön uusi kotoutumislaki, jossa Suomeen muuton alkuvaiheen 

ohjausta parannetaan, astui voimaan 1.9.2011. Uudistuksen neljännessä pääkoh-

dassa tavoitteena on kotoutumisen kaksisuuntaisuuden edistäminen. 

Kotoutuminen ei aina vaadi suuria investointeja, vaan vuorovaikutus 
syntyy arjen tasolla, naapurien kesken, työpaikoilla ja harrastustoi-
minnassa. Jatkossa kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten vas-
tuulla on edistää alueella kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta, myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä sekä hy-
viä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. (Sisäasianmi-
nisteriö 1.9.2011). 

Alajärvellä, jo ennen lain voimaan tuloa, toteutimme lakia. Monikulttuuri-iltamat 

eivät tarvitse suuria investointeja vaan talkootyötä. Vuorovaikutus syntyy arjen ta-

solla yhteisessä tekemisessä.  
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Sekä Lapuan että Alajärven illoissa saavutimme tavoitteet: kulttuurinvaihdon edis-

täminen, kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisääminen sekä kulttuurien välinen 

oppiminen. Ihmisillä oli mahdollisuus tutustua toisiin kulttuureihin ja samalla myös 

omaan paikalliskulttuuriin. Uskon, että tapahtumien myötä pystyimme edistämään 

suvaitsevaisuutta ja purkamaan myös ennakkoluuloja: molempien tapahtumien 

positiivinen ja kannustava palaute on esimerkki tästä. 

Monikulttuuri-iltojen mallia ja saavutettuja tuloksia kannattaisi hyödyntää tulevai-

suudessa. Jo olemassa olevat kontaktit ja verkostot kannattaa pitää yllä ja miettiä, 

voiko esimerkiksi Lapualla samalla järjestelyryhmällä tehdä jatkossakin yhteistyö-

tä. Lapualla Maahanmuuttotoimikunta toimii aktiivisesti ja sillä on kontakteja mo-

neen eri suuntaan. Ongelmana kaikilla paikkakunnilla on toiminnan ja tapahtumien 

vetäjän ja koordinoijan puute, jokainen tekee maahanmuuttotyötä oman työnsä 

ohella. Myös Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:lle tarvittaisiin toimintaa koor-

dinoiva henkilö. 

Ongelman poistamiseksi jokin taho (esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura 

ry), voisi kehittää toiminnasta hankkeen ja anoa hankerahaa toiminnan rahoittami-

seen ja vetäjän palkkaamiseen. Kunnat voisivat myös miettiä keskenään alue-

koordinaattorin palkkaamista toiminnan käynnistämiseksi. Yksi vaihtoehto voisi 

olla työn teettäminen ostopalveluna. Kulttuuriosiossa kerroin ELY-keskuksen 

ERKKI hankkeen palkanneen kokeilumielessä neljäksi kuukaudeksi kaksi maa-

hanmuuttokoordinaattoria Kauhavalle ja Alajärvelle. Toivottavasti tästä kokeilusta 

saadaan hyviä tuloksia ja toimintaa voitaisiin jatkaa ja levittää alueen muihin kun-

tiin. 

Oma kulttuurituottajan roolini molemmissa tapahtumissa on ollut ennen kaikkea 

koordinointi ja tiedotus eri ryhmien välillä.  Tärkeää on suunnittelu, verkostoitumi-

nen, keskustelu, miettiminen ja ideointi. Tuottajan roolissa jouduin etsimään jatku-

vasti uusia yhteistyötahoja. Tärkeää oli saada eri tahot mukaan samaan juhlaan 

näkemään ja kokemaan. Monikulttuuri-iltamissa tuottajan rooli on eräänlainen 

”kulttuurikätilöinti”: kaikkien lankojen käsissä pitäminen ja yhteensovittaminen, 
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ponnistus, aikaansaannos ja sen jälkeen ”uuden lapsen” eli tapahtuman hoivaami-

nen ja eteenpäin kehittäminen. Monikulttuuri-iltamat ja Kansainvälinen ilta ovat 

osoittaneet sen, että tällaisia tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä maahanmuutta-

jien ja paikallisten kanssa tarvitaan. Keskustelu tulevaisuuden toiminnasta jatkuu 

eri tahojen kanssa. 

Omakohtainen kokemukseni maahanmuutosta -15 vuotta Hollannissa - on antanut 

minulle monipuolisen ja laajan näkemyksen kotoutumiseen. Hollanti, jolla on pitkä 

historia maahanmuutosta ja joka on yksi maailman monikulttuurisimpia maita sekä 

Suomi, jossa on hyvin vähän maahanmuuttajia, ovat olleet mielenkiintoisia vertai-

lukohteita. Maiden erilaiset maahanmuuttoluvut eivät kuitenkaan vaikuta siihen, 

mitkä seikat ovat kotouttamisessa tärkeitä. Kummallakin maalla on omat kotoutta-

misohjelmat, joissa painotetaan kielen oppimisen tärkeyttä. Viime vuosina kum-

massakin maassa on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota kulttuurin tärkey-

teen kotouttamistyössä.  

Olen kokenut omakohtaisesti sekä kielen että kulttuurin tärkeyden sopeutumisessa 

uuteen ympäristöön. Ensimmäisen vuoteni kokopäiväinen kielen opiskelu avasi 

minulle tien tutustua paikallisiin ihmisiin eri tavalla ja auttoi minua itsenäistymään 

uudessa maassa. Osallistuminen askartelukerhoon, jumppaan, joulujuhlien järjes-

tämiseen ja kyläyhteisön toimintaan edesauttoivat kotiutumistani huomattavasti. 

Tavalliset arkiset askareet, naapuriapu, kahvihetki lapsen koulukaverin äidin kans-

sa ja rupattelu kaupan kassan kanssa ovat olleet tärkeitä ”kotoisuuden” tunteen 

vahvistajia. 

Hollannissa on koulutettu vuodesta 2008 lähtien kielivalmentajia, jotka opettavat 

maahanmuuttajille hollannin kieltä käytännössä. Erilaiset vapaaehtoisjärjestöt (Het 

Nederlandse Rode Kruis, VROM, Humanitas, Landelijke Netwerk Thuislesor-

ganisaties, Gilde Samenspraak, Vluchtelingenwerk Nederlans) rekrytoivat, koulut-

tavat ja ohjaavat eri paikkakunnilla kielivalmentajia. Jokainen tavallinen ihminen 

voi ryhtyä kielivalmentajaksi: opiskelija, eläkeläinen, työkaveri. Kielivalmentaja 

opettaa maahanmuuttajalle kieltä käytännön tilanteissa ja he voivat mennä yh-
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dessä esimerkiksi museoon, kirjastoon, teatteriin tai kaupungintalolle. Kampanjan 

nimi on ”Nederlandse taal verbindt ons allemaal” eli ”hollannin kieli yhdistää mei-

dät kaikki”. Hollannissa kielivalmentajien toiminnasta on erittäin hyviä ja positiivisia 

kokemuksia. (Taalcoach worden [Viitattu 28.11.2011]). 

Suomessa on vuodesta 2007 lähtien toiminut Luetaan yhdessä kampanja, jonka 

tavoitteen on tukea maahanmuuttajanaisten kotouttamista. Suomalaisnaisten ver-

kosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahan-

muuttajanaisille ympäri Suomea. Toiminnasta vastaa Suomen Akateemisten Nais-

ten Liitto. Toimintaa voitaisiin lisätä etenkin maaseudulla ja sitä voitaisiin kehittää 

Hollannin mallin mukaan. Vapaaehtoisjärjestöt kuten esimerkiksi SPR:n Ystävä-

palvelu ja eri eläkeläisyhdistykset voisivat toimia kielikouluttajina ja samalla tutus-

tua yhdessä maahanmuuttajien kanssa oman paikkakunnan kulttuuripalveluihin. 

(Luetaan yhdessä [Viitattu 1.12.2011]).  

Oman maahanmuuttajakokemukseni kautta olen voinut ymmärtää paremmin myös 

kotimaani tuomia haasteita. Maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteinen toiminta 

Alajärvellä ja Lapualla on osoittautunut erittäin onnistuneeksi toiminnaksi. Lapualla 

toiminta jatkuu erittäin todennäköisesti Kansainvälisen illan hyvien kokemusten 

seurauksena. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry on myös innostunut levittämään 

erilaista toimintaa lähikuntien nuorisoseuroille, joten tulevaisuus Etelä-

Pohjanmaan osalta näyttää melko lupaavalta. 

Keskustelu Suomessa on viime aikoina ollut välillä hyvinkin vihamielistä eri väestö-

ryhmiä kohtaan.  Alajärven ja Lapuan illoissa en ole koskaan missään yhteydessä 

törmännyt ennakkoluuloihin tai rasismiin. Tapahtumien järjestämiseen on lähdetty 

innolla ja palautteen positiivisuus ja toive toiminnan jatkumiseksi ovat olleet merkki 

siitä, että ainakin näillä paikkakunnilla maahanmuuttajiin suhtaudutaan hyvin ja 

heitä halutaan auttaa sopeutumisessa uuteen kotimaahan. 

Jokainen meistä voi omalla käytöksellään edesauttaa maahanmuuttajien kotoutu-

mista. Joskus on hyvä hetkeksi asettautua toisen ihmisen asemaan ja miettiä, 
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miltä hänestä tuntuu. Ystävällinen sana, tervehdys ja hymy auttavat jo paljon. Hol-

lannissa naapurini oli Ohiosta Yhdysvalloista kotoisin. Eräänä iltana jouluviikolla 

hän seisoi ovemme takana lautasellinen amerikkalaisia joulupipareita mukanaan. 

Piparit hän oli itse leiponut ja näin hän halusi toivottaa hyvää joulua. Se oli pieni, 

mutta niin lämmin ele. 

Opinnäytetyöni päätteeksi yhdyn presidentti Martti Ahtisaaren sanoihin MTV3 Uu-

tisten 30-vuotisgaalassa 1.9.2010. ”Olisi hyvä, jos jokainen meistä kutsuisi jonkun 

tänne tulleen maahanmuuttajan kotiinsa kahville.” 
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LIITE 1. KOTOUTUMISSUUNNITELMAN POHJA 

 
A. TAUSTATIEDOT 
 
1. Perustiedot 

Nimi: 
Kansalaisuus: 
Syntymäaika: 
Tullut Suomeen (pvm): 
Työpaikka: 
Perhe: 
2. Koulutus kotimaassa ja Suomessa 
 
3. Ammatillinen osaaminen ja kokemus 

nykyinen ja aikaisemmat työpaikat 
nykyinen ja aikaisemmat työtehtävät 
 
4. Muu osaaminen ja kokemus 
 
5. Kielitaito (välttävä-hyvä-erinomainen) sekä kielenopiskelutaidot 

suomi: 
ruotsi: 
englanti: 
muu(t): 
 
6. Muut (erikois)taidot 

kulttuuri: 
urheilu: 
ATK: 
jne. 
 
7. Harrastukset 
 
8. Yrittäjyys 
 
9. Kiinnostustuksen kohteet 

toiveammatti 
10. Muuta 
11. Henkilökohtaiset tavoitteet 
 
 

B. TOIMENPITEET 
 

1. Kieli-/kotoutumiskoulutuksen suunnitelma 
 
2. Työelämän valmennus 
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3. Harrastukset 
 
4. Työpaikka/yrittäjyys 
 
5. Tarvittava tuki ja ohjaus 
 
6. Aikataulu, vastuuhenkilöt ja seuranta 
 
 
 
 
Kunta:                                  TE-toimisto:                                          Maahanmuuttaja: 
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Liite 2. Haastattelukaavake maahanmuuttajien kotouttamistoiveista  

 

Haastattelukaavake opinnäytetyötä varten 

Marita Lepistö 

SEAMK/AH10KutuAik 

HAASTATTELU MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISTOIVEISTA 

Nimi----------------------------------------------------- Ikä------- Mies/nainen 

Synnyinmaa--------------------------------- Töissä/työtön/opiskelija/muu------------------- 

Ammatti---------------------------- Onko opiskellut suomen kieltä------ kuinka kauan----- 

Miten vietät vapaa-aikaa ja kenen kanssa------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onko sinulla suomalaisia ystäviä, tuttuja, naapureita---------------------------------------- 

Jos on, miten olet tutustunut heihin--------------------------------------------------------------- 

Millä tavoin haluaisit tutustua asuinpaikkakuntasi ihmisiin---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minkälaista toimintaa haluaisit tehdä yhdessä paikkakuntalaisten kanssa------------- 

Teatteri-------- Tanssi--------- Askartelu----------Urheilu---------Ruokakurssi-------------- 
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Muu, mikä ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oletko kiinnostunut monikulttuurisesta illanvietosta------------------------------------------ 

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan monikulttuuriseen illanviettoon------ suunnit-

telemaan----- järjestämään------esiintymään------laittamaan ruokaa------ tai johonkin 

muuhun--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mitä muita toiveita/ajatuksia sinulla on, jotta voisit viihtyä paremmin--------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liite 3. Kristillisen Opiston maahanmuuttajien palaute  

 

Kansainvälinen ilta 8.11.2011, palaute 

Mitä ajattelet, millainen oli kansainvälinen ilta? 

”Se oli hyvä ilta!” 

”I liked evening a lot. People from different countries could meet to-

gether. Great opportunity to get to know other cultures.” 

”Kansainvälinen ilta on mielenkiintoinen. Minä arvostan suomalaiset 

ponnistus.” 

”Kansainvälinen ilta on mielenkiintoista ja ohjelma kovin mukava.” 

”Minulla oli kaikki tosi hyvää, mutta paljon ihmiset (unkari ja suomi) 

puhuvat: parempi jos on viikonloppuna” 

”Minulla oli hyvää. Hyvää että lapset leikkivät, että oli pirteä, kasvot 

maalatus. Tosi hyvä paikka.” 

Mikä oli illassa parasta (ruoka, ohjelma, yhdessä tekeminen, tutustuminen uusiin 

ihmisiin)? 

”Hyvä ruoka. Kaikki puhu. Minä kuuntelee hyvä” 

”It was great that I could talk to people from the country where I come 

from. We could exchange our opinions about living in Finland. Be-

sides, I heard about the new program established for the sake of im-

migrants that may help us (immigrants) find a job.”  
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”Ohjelma oli illassa parasta. Minä pidän parasta vanha tanssi.” 

”Illassa parasta oli yhdessä tekeminen, ruoka ja ohjelma.” 

”Yhdessä tekeminen, ohjelma, ruoka. Minä olin onnellinen, jos paljon 

ihmiset oli utelias.” 

”Minun oli illassa parasta ohjelma ja ruoka ja tutustuminen uusi ihmi-

set.” 

Haluatko lisää samanlaisia tapahtumia? 

Haluatko lisää muita tapahtumia? 

”Joo, kyllä!” 

”It would be great to attend a similar evening in the future.” 

”Kyllä, minä haluan lisää sama ilta.” 

”Kyllä, minä haluan lisää muita tapahtumia.” 

”Kylllä.” 

”Kyllä.” 

Mitä muuta toimintaa haluat tehdä yhdessä paikallisten ihmisten = lapualaisten 

kanssa? 

”Paljon ruoka.” 
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”It would be great to invite company bosses to such evenings. There, 

immigrants like me could talk to them in person. Maybe this could help 

us find an employment easier.” 

”Jotakin ilman ruokaa, ehkä paljon keskustelu, ehkä tanssi.” 

”Kyllä, minä haluan tehdä lapualaisten kanssa.” 

”Leikillinen kilpailu ryhmässä. Tanssia.” 

”Ei muuta.” 

Onko sinulla idea, mitä haluat tehdä kansainvälisessä illassa? 

”Haluan ruoka paljon.” 

”I think that this evening was organised well. So far, I haven’t come 

across any other ideas that could be taken into account while organis-

ing a meeting like that.” 

”Paljon kansainvälien ilta ja tutustuminen uusiin ihmisiin.” 

”Laula (yhdessä unkarilainen musiikki)” 

”Karaoke (unkarilaiset vai suomalaiset)” 

 

 

 

 


