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YLEISTÄ
Monik Vantaan toiminta on laajentunut vuonna 
2020. Yhdistys on entisestään vahvistanut asemaan-
sa Vantaan kaupungin sekä alueen asukkaiden 
välisessä yhteistyössä. Yhdistykselle myönnettiin 
loppuvuodesta 2019 STEA-avustus. Vuodelta 2019 
on siirtynyt Vantaan kaupungin avustus.

ALUEVERKOSTO- 
TOIMINTA
Yhdistys järjesti Vantaan kaupungille sekä alueen 
vieraskielisille alueverkostotoimintaa. Alueverkoston 
tavoitteena parantaa kaupungin ja vieraskielisten 
kuntalaisten vuorovaikutusta sekä kehittää alueen 
yhteisöllisyyttä. Toiminta on tavoittanut asukkaat ja 
toimijat sekä saanut positiivista palautetta.

TOIMITILAT
Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke sai alkuvuodesta 
toimiston Koivukylän avoimesta kohtaamispaikasta. 
Järjestö voi hyödyntää kohtaamispaikan tiloja myös 
omassa toiminnassa.

Koivukylässä toimiva avoin kohtaamispaikka on 
kaikille kuntalaisille tarkoitettu yhteinen tila, jonne on 
helppo ja mukava tulla. Kohtaamispaikassa voi tavata 
muita vanhempia, osallistua ohjattuun toimintaan tai 
vain viettää aikaa yhdessä lapsensa kanssa.   

Monikulttuurisille vammaisille  
ihmisille ja heidän läheisilleen suunnattu 

palveluohjaus ja -neuvontatoiminta 
tavoitti yhteensä 15 asiakasta  

vuonna 2020. 



HANKKEET
Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke

Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeen tavoitteena 
on edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten 
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hanke tarjoaa hen-
kilökohtaista palveluohjausta ja neuvontaa maahan-
muuttajataustaisille vammaisille henkilöille ja heidän 
läheisilleen. Hankkeen kautta myös koulutetaan 
monikulttuurisia yhteisöjä ja järjestöjä vammaisten 
henkilöiden osallisuudesta ja parannetaan vammais-
toimijoiden valmiuksia kohdata monikulttuurisia vam-
maisia henkilöitä. Kolmevuotinen projekti toteutetaan 
vuosina 2020–2022. Hanke on saanut toimintaan 
mukaan kohderyhmä- sekä yhteistyökumppanit. 
Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus STEA. 

Monikulttuurisille vammaisille ihmisille ja heidän 
läheisilleen suunnattu palveluohjaus ja -neuvontatoi-
minta tavoitti yhteensä 15 asiakasta vuonna 2020. 
Asiakkaat saivat tukea ja ohjausta mm. vammaispal-
veluihin, perheen hyvinvointiin, harrastus- ja va-
paa-ajan toimintaan sekä muihin sosiaali- ja terveys-
palveluihin liittyviin kysymyksiin. 

Vuonna 2020 Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke 
järjesti yhteensä 5 tapahtumaa. Näihin kuului kaksi 
erityisesti vammaistoimijoille suunnattua webinaaria: 
2.9. hankkeen aloituswebinaari Monikulttuuristen 
vammaisten ihmisten osallisuus yhteiskunnassam-
me sekä 5.11. Yhdessä! -webinaari yhteistyössä 
Amid-verkoston eli Kehitysvammaisten Palvelusää-
tiön, Tukikeskus Hilman, Suomen Pakolaisavun ja 
Autismiliiton kanssa. Tilaustyönä järjestettiin myös 
kaksi vammaistoimijoiden monikulttuurisuuskoulutus-
ta. Myös hankkeen ensimmäisen monikulttuuristen 
järjestöjen ja yhteisöjen edustajille suunnatun lähet-

tiläskoulutus järjestettiin yhdessä Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön kanssa lokakuussa 2020. 

Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeelle suunni-
teltiin ja tehtiin omat nettisivut ja sosiaalisen median 
kanavat: yhteistyolla.fi ja @yhteistyolla. Hanke  
myös käänsi yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliiton, 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Yhteiset  
Lapsemme ry:n, Diakin, Kehitysvammaliiton ja  
Tukikeskus Hilman kanssa Mikä on kehitysvamma 
-videon arabiaksi.

Siirtynyt Vantaan kaupungin avustus: 
Maahanmuuttajayhteisön päihde- ja 
mielenterveystietoisuuden edistäminen 

Hankkeen tavoitteena oli tarjota Vantaalla asuville 
maahanmuuttajavanhemmille päihde- ja mielenter-
veystietoisuutta lisäävää ja mielenterveysongelmien 
käsittelyä opastavaa tukea. Alkuperäisessä hankkees-
sa oli tarkoitus kouluttaa 5. lähettilästä, jotka koulutta-
vat omia yhteisöjä. Hanke alkoi 2019. Koronan takia 
hankkeen jatkoa jatkettiin 1.4.2021 asti. 

Koronan takia keväälle suunnitellut lähettiläskou-
lutukset siirrettiin heinäkuulle eristyksien jälkeen.  
Koulutukseen osallistui: Somfin ry, Sahan ry, Hahdo 
ry, sekä Vantaan kaupungilta kunnallisvaltuutettu. 
Koulutus järjestettiin koronan takia leirinä. 

Koulutuksen sisältö:

• Päihde ja mielenterveys yleistieto 
• Päihde ja mielenterveys 

maahanmuuttajayhteisössä 
• Päihde ja mielenterveyden puheeksi ottaminen 
• Kulttuurisensitiivisyys 
• Palveluihin ohjaaminen 
• Kohderyhmän huomioon ottaminen  

oman toiminnan suunnittelussa

Koulutuksen kesto oli seitsemän tuntia kolmena päivä-
nä. Koulutuksessa käytetiin paljon aikaa keskusteluun 
ja oman toiminnan suunnitteluun. Koulutuksen avulla 
toimijat osaavat ottaa paremmin huomioon kohde-
ryhmää ja tarjoamaan paremmin neuvonta ja ohjaus-
palveluita. Tämän lisäksi kävimme läpi lähettiläiden 
omia koulutuksia. Hanketta rahoitti Vantaan kaupunki.

Palvelumyynti: LASSO-hankkeen perhetoiminta

LASSO-hankkeessa oli suunniteltu vuodelle 2020 
jäljestettävä perhekurssi ja avomuotoinen ryhmä 
maahanmuuttajaperheille, joissa on vammainen lapsi 
tai nuori. Ryhmä kohdennetaan erityisesti somalin 
tai arabian kieltä puhuville perheille. Ryhmiä oli 
tavoitteena toteuttaa yksi keväällä ja yksi syksyllä. 
Tapaamisissa on sekä perheiden yhteistä toimintaa, 
että erillistä ohjelmaa. Monik Vantaa tarjoaa:

• Kaksi työntekijää osallistumaan suunnitteluun
• Kurssin ryhmän markkinointi: mainosten 

käännökset, painatukset, jakelun sekä käynnit 
esim. moskeijoissa

• Osallistuminen ryhmien toteutukseen
• Mahdolliset tulkkauskulut
• Toimintaa suunniteltiin vuonna 2020, mutta 

perhetoiminta siirtyi vuodelle 2021



KORONATOIMINTA
Korona tartunnat olivat erityisen korkeita maahan-
muuttajayhteisössä. Tämän takia näimme tärkeänä 
jakaa informaatiota maahanmuuttajille omalla 
äidinkielellä. Kävimme jakamassa esitteitä omalla 
äidinkielellä moskeijoissa, maahanmuuttajajärjestöis-
sä, paikallisissa elintarvikeliikkeissä. Jätimme heille 
materiaaleja jaettavaksi ja ohjeistimme, miten toimia 
poikkeustilassa ja neuvoa ihmisiä. Tämän lisäksi 
tarjosimme neuvontapalveluita puhelimitse. 

VERKOSTOT 
• AMID-verkosto
• Hilma-verkosto
• Koivukylän avoin kohtaamispaikka

VIESTINTÄ
Toimintakauden aikana kehitetiin Monik Vantaan 
kotisivuja palvelemaan jäseniä sekä yhteistyökump-
paneita entistä paremmin. Sivuston kautta on  
pyritty tarjoamaan jäsenille mahdollisuus saada 
tietoa yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Verkkosi-
vujen kautta pystyy myös lähettämään yhdistykselle 
viestejä. Viestinnän perustehtäviin kuuluu kohde-
ryhmälle toiminnan mahdollisuuksista viestiminen; 
sidosryhmien motivoiminen toiminnan tavoitteisiin; 
tietoisuuden lisääminen sekä järjestön tunnettavuu-
den kasvattaminen asiantuntevana kotoutumisen- ja 
sosiaalialan toimijana.  

Viestinnällä tavoitettiin kattavasti kohderyhmään 
kuuluvat ja heidän perheensä sekä sidosryhmään 
kuuluvat maahanmuuttajajärjestöt, maahanmuutta-
jayhteisön aktiivit, moskeijoiden edustajata, kol-
mannen sektorin toimijat sekä pääkaupunkiseudun 
kunnan työntekijöitä. 

JÄSENMÄÄRÄ
Jäsenmäärä on päivitetty ja tämänhetkinen  
määrä on 40. Yhdistyksen jäsenmäärä on  
laskenut ja jäsentoiminta on ollut tauolla koronan 
takia koko vuoden. Jäsentoimintaa kehitetään  
vuonna 2021 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitta-
massa hankkeessa.

HALLITUS
Monik Vantaan hallituksessa ovat 1.1.–31.12.2020  
toimineet seuraavat henkilöt: 

Mustafe Hirsi, puheenjohtaja
Khallata Demir, varapuheenjohtaja
Kimmo Salo, sihteeri
Abdiqadar Hirsi, hallituksen jäsen

KOKOUKSET
Toimintakaudella yhdistys on pitänyt neljä hallituksen ko-
kousta, joista 2 on ollut sähköisiä Teams-kokouksia ja kaksi 
lähikokouksia. 

SIDOSRYHMÄT
Sidosryhmiimme kuuluvat pääkaupunkiseudulla toimivat 
maahanmuuttaja- ja vammaisjärjestöt, kuntatoimijat, maa-
hanmuuttajayhteisöt ja moskeijat, sekä monikulttuuriset 
perheet ja vammaiset ihmiset. Viestinnän näkökulmasta 
yhteistyökumppanit on jaettu viestinnällistä yhteistyötä ja ta-
pahtumien järjestämisyhteistyötä tekeviin sekä kohderyhmän 
tavoittamisessa tukeviin kumppaneihin.

Toiminta on tavoittanut  
asukkaat ja toimijat sekä saanut 

positiivista palautetta.



monik-vantaa.fi
yhteistyolla.fi

https://www.monik-vantaa.fi
https://www.yhteistyolla.fi

