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 Oppaan tarkoitus
Oppaan tarkoituksena herättää pohdintaa siitä, 
miksi eri kulttuureista tulevien henkilöiden ta-
sapuolinen osallistaminen on tärkeää, ja tarjota 
käytännön ohjeita inklusiivisempaan toimintaan 
pyrkiville yhdistyksille. Inklusiivisella yhdistyk-
sellä tarkoitetaan yhdistystä, joka pyrkii aktiivi-
sesti havaitsemaan mahdollisia esteitä ja pois-
tamaan niitä tukeakseen sellaisten henkilöiden 
osallistumista, jotka syystä tai toisesta jäävät 
helposti ulkopuolisiksi. On tärkeää huomioida, 
että työn on oltava pitkäjänteistä. Jos inklusii-
visuus pysyy yhdistyksen hallituksen asialistal-
la vuodesta toiseen, on yhdistyksellä loistavat 
edellytykset saada aikaan myönteisiä muutoksia.

Taustaa
Tämä opas on suunnattu yhdistyksille, ja se on 
laadittu Pietarsaaren seudulla vuosina 2020–
2022 käynnissä olleen Yhdistystoimintaa kai-
kille -hankkeen yhteydessä. Aineisto perustuu 
muun muassa kyselyyn (48 vastausta), yhdis-
tyksille järjestettyihin online-keskusteluihin (60 
yhdistystä) ja työpajoihin (15 yhdistystä). Hank-
keen puitteissa on tehty aktiivista yhteistyötä 
kuntien kulttuuri- ja vapaa-ajanosastojen kans-
sa. Kuntien tarjoama tuki ja kannustus on tär-
keässä asemassa yhdistysten inklusiivisuustyös-
sä. Hankkeen aikana on havaittu, että alueen 
yhdistyksillä on hyvin erilaiset lähtökohdat ul-
komaalaistaustaisten henkilöiden osallistamisel-
le. On havaittu, että urheiluseurat ja erityisesti 
jalkapalloseurat ovat pitkällä maahanmuuttajien 
osallistamisessa joukkueen toimintaan. Kehitys 
johtuu muun muassa siitä, että harrastuksiin, 
joissa kieli ei ole keskeisenä elementtinä, on 
usein helpompi osallistua. On helpompaa liittyä 
sellaisen yhdistyksen toimintaan, jonka edus-

tamaa lajia harrastetaan kaikkialla maailmassa, 
kuin kokeilla yhdistystoimintaa aivan uuden lajin 
parissa. Tässä oppaassa on pyritty huomioimaan 
kaikenlaiset yhdistykset. 
 

Vinkkejä oppaan 
käyttöön
Opas sisältää tietoa, vinkkejä ja käytännön har-
joitteita, ja se soveltuu esimerkiksi koulutusmate-
riaaliksi yhdistysten hallituksille. Yhdistys voi joko 
keskittyä vain tiettyihin oppaan osiin tai käydä 
koko oppaan läpi. Kaikki lähteet on koottu op-
paan loppuun. Toivomme, että opas herättää 
ajatuksia ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä mat-
kalle kohti inklusiivisempaa yhdistystoimintaa. 
Onnea matkaan!

ALKUSANAT
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"Föreningsliv för alla – Yhdistystoimintaa kaikil-
le" oli Centria-ammattikorkeakoulun (hankkeen 
päätoteuttaja), Yrkesakademin i Österbotten 
(YA) -ammattikoulun ja Pietarsaaren seudun 
kotouttamisyksikön yhteistyöhanke. Jokaisella 
osapuolella oli hankkeessa erilainen tehtävä. 
Centria keskittyi yhdistysten näkökulmaan ja 
muun muassa laati tämän oppaan. YA tuotti 
maahanmuuttajille suunnattua koulutusma-
teriaalia. Kotouttamisyksikkö keskittyi maa-
hanmuuttajien ja yhdistysten kohtauttamiseen 
ja kehitti esimerkiksi vapaaehtoistyön mallin. 
Kaikki hankkeen puitteissa tuotetut materiaalit 
löytyvät Pietarsaaren kaupungin verkkosivuilta. 
Hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien 
osallistaminen suomalaiseen yhdistystoimin-
taan. Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen 
puolestaan parantaa maahanmuuttajien työ-
elämämahdollisuuksia. Projekti toimi myös 
toiseen suuntaan eli projektissa kannustettiin 
yhdistyksiä ottamaan vastaan uusia jäseniä ja 
talkoolaisia. Hanketta rahoittivat Euroopan 
sosiaalirahasto ja Svenska kulturfonden. 

Kiitokset
Tämä opas on syntynyt yli kaksi vuotta kestä-
neen Yhdistystoimintaa kaikille -hankkeen tu-
loksena ja monien eri ihmisten ja hankkeiden in-
noittamana. Haluamme kiittää erityisesti kaikkia 
hankkeeseen osallistuneita yhdistyksiä. Lämpi-
mät kiitokset hanketyöryhmän Eva Gäddalle, 
Melina Saarelle, Johanna Troberg-Dangille sekä 
Centrian kollegoille kaikesta avusta. Kiitos tutki-
joille, jotka ovat jakaneet osaamistaan webinaa-
reissa ja paneelikeskusteluissa. Olemme kiitolli-
sia siitä, että Pietarsaaren, Luodon, Kruunupyyn, 
Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kulttuuri- ja va-
paa-ajanosastojen vastuuhenkilöt ovat jakaneet 
ajatuksiaan kanssamme.

Pietarsaaressa 9.6.2022
Mona Groop-Sjöholm ja Laura Palovuori

YHDISTYSTOIMINTAA 
KAIKILLE
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Suomalaiset ovat aktiivisia yhdistystoimijoita, 
ja Suomessa onkin noin 100 000 eri yhdistys-
tä.1 Yhdistyksillä on monella tapaa hyvin tärkeä 
rooli yhteiskunnassa. Myös maahanmuuttajien 
kotoutumisen kannalta yhdistykset voivat olla 
merkittävässä asemassa. 

Yhdistykset ovat tärkeitä 
maahanmuuttajille 
Maahanmuuttajilla ei useinkaan ole Suomessa 
verkostoja tai paikallisia kontakteja. Yhteyden 
löytäminen muihin on kuitenkin tärkeää hy-
vinvoinnin, kielen oppimisen ja työllistymisen 
kannalta. Tässä yhdistykset voivat olla avuksi. 
Yhdistykset tarjoavat yhteisön, jossa maahan-

MIKSI INKLUSIIVI-
SUUS ON 
TÄRKEÄÄ YHDISTYK-
SISSÄ? 

muuttajat voivat tutustua luontevasti paikallisiin, 
harjoitella kieltä ja verkostoitua. 

Maahanmuuttajat voivat tukea 
yhdistysten toimintaa 
Monet yhdistykset tarvitsevat uusia jäseniä ja 
lisää talkoovoimaa. Kun yhdistys pyrkii osallis-
tamaan toimintaansa erilaisia kohderyhmiä, ja 
myös sellaisia, jotka kieleltään ja kulttuuriltaan 
eroavat kantasuomalaisista, se kerryttää uusien 
jäsenten ja talkoovoimien lisäksi uusia ideoita ja 
näkökulmia. Inklusiivisessa yhdistyksessä kaik-
ki osallistujat tuntevat itsensä tervetulleiksi ja 
osaksi yhteisöä, mikä lisää sitoutuneisuutta ja 
yhteisöllisyyttä jäsenten kesken. 

HYVIN-
VOINTI

VERKOSTOT

KIELEN
OPPIMINEN

TYÖ-
SUHTEET

INKLUSIIVINEN
YHDISTYS

VAHVEMPI 
SITOUTUNEISUUS JA 

YHTEISÖLLISYYS 
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KULMIA
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UUSIA 
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Kuva 1. Yhdistykset ovat tärkeitä maahanmuuttajille, ja maahanmuuttajat 
puolestaan voivat tukea yhdistyksen toimintaa monin tavoin.



OSA 1 
Maahanmuutto Suomeen

• Maahanmuuton lisääntyminen 

• Pieni sanasto 

• Millainen on teidän yhdistyksenne tilanne?

Maahanmuuttotilastoihin ja muuttoliikkeen taustalta 
löytyviin syihin perustuva keskustelu voi lisätä

ymmärrystä maahanmuuttajien tilanteesta.
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Suomessa asuu entistä enemmän ulkomaalais-
taustaisia ihmisiä, ja he näkyvät myös suomalais-
ten arjessa. Kaaviosta 1 on havaittavissa selkeä 
kasvu Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten 
henkilöiden määrässä vuosina 1990–2021.2 

Kaaviossa 2 on esitetty oleskeluluvan myöntä-
misen syy ja se, millä perusteella EU-kansalais-
ten oleskelulupia on rekisteröity vuonna 2020. 
Suomessa yleisimmät maahanmuuton syyt 

MAAHANMUUTON LISÄÄNTYMINEN
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vuonna 2020 olivat työ, perhe ja opiskelu. Myös 
EU-kansalaiset muuttavat Suomeen ensisijai-
sesti työn perässä. Pieni osa saa kansainvälistä 
suojelua tai tulee Suomeen kiintiöpakolaisina.3 
Suomen väestö ikääntyy ja työikäinen väestö 
vähenee, minkä seurauksena kaikilla aloilla ei ole 
riittävästi henkilöstöä. Työvoimapula voidaan 
ratkaista esimerkiksi maahanmuuton avulla.4 
Maahanmuutto herättää runsaasti erilaisia nä-
kemyksiä, ja siitä on tärkeää keskustella.
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Kaavio 1. Ulkomailla syntyneiden määrä Suomessa 1990-2021 
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Pohdittavaa

Millaisia mielipiteitä olet kuullut 
maahanmuutosta? Yrittäkää löytää 
useita erilaisia näkökulmia maa-
hanmuuttoon ja keskustelkaa niistä 
yhdessä.

Harjoitus
"Keitä minun

kunnassani asuu?”
Voit selvittää, minkä eri maiden
kansalaisia kotikunnassasi asuu. 

Toimi näin: 
• Hae Tilastokeskuksen verkkosivuilta
StatFin-tilastotietokanta. Valitse 
sivulta ”siirry StatFin-tilastotietokan-
taan”. Valitse sitten ”väestörakenne” 
ja seuraavaksi ”11rh – Kansalaisuus 
sukupuolen mukaan kunnittain”.  
• Mene kohtaan ”alue”, kirjoita oma 
kuntasi hakukenttään ja napsauta 
suurennuslasin kuvaa. 
• Mene kohtaan ”kansalaisuus” ja 
napsauta kohtaa ”valitse kaikki”. 
• Siirry sivun alaosaan ja valitse 
”näytä taulukko”. Näin saat näkyviin 
taulukon kuntasi asukasmääräs-
tä kansalaisuuden mukaan ja voit 
tarkastella, kuinka monilla asukkaista 
on Suomen kansalaisuus ja ketkä taas 
ovat jonkin muun maan kansalaisia. 
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Turvapaikanhakija: Henkilö, joka hakee suojelua 
ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapai-
kanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle anne-
taan turvapaikka.5

 
Pakolainen: Ulkomaalainen, jolla on perustellus-
ti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkupe-
rän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteis-
kunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen 
mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, 
jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UN-
HCR katsoo olevan pakolainen.5  

Kiintiöpakolainen: Kiintiöpakolaisilla tarkoi-
tetaan pakolaisia, jotka valitaan Suomeen niin 
sanotussa pakolaiskiintiössä. Tätä ennen he ovat 
paenneet kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaas-
taan toiseen maahan, johon he eivät kuitenkaan 
voi pysyvästi asettua asumaan. Suomeen ote-
taan pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka YK:n pa-
kolaisjärjestö UNHCR on katsonut pakolaisiksi.6 

EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti: 
Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin 
kansalaiset, jotka oleskelevat Suomessa yli kol-
me kuukautta, voivat hakea oleskeluoikeuden 
rekisteröintiä.7 

Kiintiöpakolaisen ja turvapaikanhakijan ero: 
Turvapaikanhakijat saapuvat Suomeen omin 
neuvoin ja heidän kansainvälisen suojelun tar-
peensa arvioidaan vasta Suomessa. Turvapaikka-
hakemuksen voi jättää vain Suomen rajojen si-
säpuolella.Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman 
Suomessa, jos hänelle myönnetään turvapaikka. 
Kiintiöpakolaisella sen sijaan on jo Suomeen tul-
lessa Suomen hänelle myöntämä oleskelulupa 
neljäksi vuodeksi ja pakolaisasema Suomessa.6 

Kausityöntekijä: Kausityöllä tarkoitetaan työtä 
maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään 
tiettyinä vuodenaikoina. Kausityö edellyttää 
tiettyyn aikaan vuodesta työvoimaa huomatta-

PIENI SANASTO  

vasti enemmän kuin tavallinen työ. Kausityön 
kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta 12 kuu-
kauden ajanjaksolla.8 

Oleskelukortti: Poliisin myöntämä oleskeluoi-
keudesta Suomessa todistava kortti EU-kansa-
laisen perheenjäsenelle, joka ei itse ole EU-kan-
salainen. Kortin sirulle tallennetaan biometrisinä 
tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sor-
menjälkeä. Oleskelukortti ei ole virallinen henki-
löllisyystodistus.5 

Oleskelulupa: Lupa saapua toistuvasti maahan 
ja oleskella maassa. Myönnetään ulkomaalai-
selle muuta kuin matkailua tai siihen verratta-
vaa lyhytaikaista oleskelua varten. Oleskelulupa 
on joko määräaikainen tai pysyvä. Oleskelulupa 
voidaan myöntää esimerkiksi työnteon, elinkei-
nonharjoittamisen, opiskelun tai perhesiteen 
perusteella.5  

Ketä voi kutsua maahanmuuttajaksi? Maahan-
muuttajaksi kutsutaan Suomeen muuttanut-
ta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin 
matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista 
oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka 
oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on 
myönnetty oleskelukortti.9 

Kuka voi hakea turvapaikkaa tai kansainvälistä 
suojelua Suomessa? Turvapaikkaa voi lain mu-
kaan hakea kuka vain, mutta vain Suomen val-
tion alueella. Oikeus turvapaikan hakemiseen 
perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, jotka vel-
voittavat Suomea ja muita EU-maita antamaan 
kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville. Taustalla 
on ajatus, että ihminen voi hakea turvaa toisesta 
maasta, jos hän joutuu tilanteeseen, jossa ei voi 
saada suojelua omasta kotimaastaan. Jos turva-
paikanhakija saa myönteisen päätöksen eli joko 
turvapaikan tai toissijaista suojelua, hän on silloin 
saanut oleskeluluvan kansainvälisen suojelun pe-
rusteella.10
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• Osallistuuko yhdistyksen toimintaan maahanmuuttajia? 

• Toimiiko yhdistyksessä maahanmuuttajia vastuutehtävissä 
(hallituksen jäseninä, valmentajina, ryhmänjohtajina tms.)? 

• Onko yhdistyksenne säännöllisesti tekemisissä 
maahanmuuttajien kanssa?

• Kaipaako yhdistyksenne lisää jäseniä?

MILLAINEN ON TEIDÄN 
YHDISTYKSENNE TILANNE?
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OSA 2
Inklusiivisuus ja normit

• Mitä tarkoittavat inklusiivisuus, 
normit ja normikritiikki? 

• Normit individualistisessa ja 
kollektivistisessa kulttuurissa 

• Normit markkinoinnissa 

Inklusiivisuutta ja normeja pohtimalla 
voi yhdistyksen toiminnasta löytyä kaavoja,

 jotka saattavat olla esteenä tiettyjen 
henkilöiden osallistumiselle.
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ERILAISIA TAPOJA 
OLLA MUKANA 
YHTEISKUNNASSA 

Assimilaatio
Assimilaatio eli sulauttaminen tai sulautuminen 

tarkoittaa, että vähemmistö omaksuu 
valtaväestön käytöksen, arvot, rituaalit ja 
uskomukset ja hylkää oman kulttuurinsa.11

 

Ekskluusio
Ekskluusio eli pois sulkeminen tai 

syrjäyttäminen tarkoittaa sitä, että yksilöt 
jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle, ja heidän 
on vaikeaa olla osallisena yhteiskunnassa tai 

heitä ei pyydetä osallistumaan.13 

Integraatio
Integraatio eli kotoutuminen tapahtuu, kun 
yksilöt pystyvät omaksumaan valtaväestön 

kulttuuriset normit säilyttäen samalla 
alkuperäisen kulttuurinsa.12

Inkluusio
 Inkluusio eli mukaan ottaminen tarkoittaa, 
että jokainen ihminenotetaan mukaan osaksi 

ryhmää tai yhteisöä.14, 15 

Separaatio
Separaatio eli erottelu tarkoittaa, että yksilöt 
hylkäävät valtaväestön kulttuurin ja säilyttävät 

vain oman alkuperäiskulttuurinsa.12 
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Inklusiivisessä eli mukaanottavassa yhteisössä jokaisen on hyvä olla. Jokainen voi 
tuntea kuuluvansa joukkoon ja olevansa hyväksytty omana itsenään.16, 17 

Inkluusio
keskiössä

Ajattelemisen 
arvoista

• Mitä tarkoittaa se, että yksilö saa olla 
oma itsensä ryhmässä tai yhdistyksessä?

• Saako yhdistyksessämme jokainen olla 
oma itsensä? Onko jokaisella mahdolli-
suus vaikuttaa ryhmään tai muuttaa sitä?  

• Mitä rutiineja meillä on silloin, kun 
tapaamme? Mitä kirjoittamattomia 
sääntöjä yhdistyksessämme on?

Mietittävää
”Miltä tuntuu asua Suomessa?” 
”Kaipaatko kotiin?”

Nämä kysymykset saattavat joiden-
kin mielestä tuntua epämiellyttäviltä. 
Toki toivoisimme, että meidät kaikki 
nähtäisiin yksilöinä, ja että muut eivät 
tekisi olettamuksia sen perusteella, 
mistä tulemme tai miltä näytämme. 
Henkilö, jolla on ulkomaalainen tausta, 
on saattanut asua Suomessa vuosi-
kymmeniä ja tuntee olonsa kotoisaksi 
juuri Suomessa. 
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Se, että on syntynyt Suomessa, kuuluu samaan 
kulttuuriin kuin valtaväestö ja tuntee paikal-
lisia ihmisiä, antaa tiettyjä etuoikeuksia, joita 
maahanmuuttajilla ei ole. Tämä harjoitus auttaa 
tiedostamaan ihmisten lähtökohtien eroavai-
suuksia.18, 19 

Tee näin: 
Lue läpi seuraavat väittämät ja mieti, vastaatko 
myöntävästi vai kieltävästi. 

Harjoitus
– Oletko etuoikeutettu?

• Tulen kuulluksi työpaikalla / luokkahuoneessa. 

• Olen voinut itse valita, mitä teen työkseni. 

• En pelkää olla suuressa ihmisjoukossa. 

• Pyhäpäiväni on merkitty punaisella värillä 
kalenteriin. 

• Vanhempani ja opettajani ovat saaneet minut 
tuntemaan, että minusta voi tulla mitä vain 
haluan.

• Pääsen vaikeuksitta sisään rakennukseen, 
vaikka siellä olisi rappusia.

• Voin kävellä käsi kädessä rakkaani kanssa 
ilman, että minua tuijotetaan oudosti. 

• En pelkää mennä yksin kotiin iltaisin. 

• Minun ei ole koskaan tarvinnut kertoa 
sukulaisilleni seksuaalista suuntautumistani.  

• Minua ei ole koskaan kohdeltu epäoikeuden-
mukaisesti sukupuoleni takia. 

• Minun ei tarvitse huolehtia, onko rahaa 
jäljellä loppukuusta. 
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• Työhakemustani ei ole koskaan sivuutettu, 
koska nimeni on suomalainen.

•Tunnen, että äidinkieltäni, uskontoani ja 
kulttuuriani arvostetaan yhteiskunnassani.

• Voin ostaa ihon väristä laastaria, joka on 
samanväristä kuin ihoni.

• Ihmiset eivät koskaan vilkuile minua 
epäluuloisesti kadulla.

• Kukaan ei ole kysynyt, mistä oikeastaan 
olen kotoisin. 

• Minulla on EU-passi.

• Kukaan ei ole kyseenalaistanut 
mahdollisuuttani olla vanhempi. 

• Voin asioida virastoissa ilman tulkkia. 
Joka päivä voin lukea lehdistä menestyvistä 
ihmisistä, jotka näyttävät samalta kuin minä. 

• Jos vierailisin eduskunnassa, ihmiset 
uskoisivat, että olen kansanedustaja.

Jos vastasit myöntävästi useaan kysymykseen, 
olet etuoikeutettu. Mitä ajatuksia kysymykset 
herättävät?



Normit ovat yhteiskunnallisia oletuksia ja odo-
tuksia siitä, mitä pidetään yleisesti hyväksyttävä-
nä, ”normaalina” tai ideaalina tietyssä tilanteessa 
tai asiayhteydessä. Normeilla on valtaa. Ne voi-
vat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Niis-
sä on usein kyse esimerkiksi siitä, miltä ihmisen 
tulee näyttää tai miten hänen tulee toimia.20

Riippumatta siitä, missä ympäristössä toimim-
me, oletetaan meidän aina käyttäytyvän nor-
mien mukaisesti. Eri ryhmissä ja yhteyksissä 
voivat normit erota toisistaan. Käyttäydymme 
eri tavoin esimerkiksi silloin, kun vietämme ai-
kaa ystäviemme kanssa tai silloin kun tapaamme 
opettajan tai työpaikan esimiehen.21 Normit ovat 
oletuksia, joita ei sanota ääneen. Jos joku rikkoo 
tällaista ääneen lausumatonta sääntöä, tuntuu 
usein vaikealta ottaa asia esiin ja keskustella siitä. 

Normitietoisuudella tai normikriittisyydellä 
tarkoitetaan tietoisuutta niistä yhteiskunnalli-
sista normeista, jotka ohjaavat esimerkiksi ar-
vostusten ja käsitysten muodostumista. Normi-
tietoisuuden avulla voidaan tehdä näkyväksi ja 
analysoida tällaisia normeja ja niiden vaikutuksia 
esimerkiksi yhteiskunnassa, kouluissa tai työpai-
koilla. Normikriittinen ajattelu voi olla avuksi sil-
loin, kun ollaan kanssakäymisissä ihmisten kans-
sa, joilla on erilainen kulttuurinen tausta kuin 
itsellä.20, 21 

Normien hyvä puoli on se, että ne helpottavat 
arkea, tiedämme millaista käytöstä meiltä odo-
tetaan eri tilanteissa, ne myös ohjaavat meitä 
toimimaan ryhmässä. Kaupassa me esimerkiksi 
jonotamme, kun haluamme maksaa ostokset.21 

Normien huono puoli on se, että ne asettavat 
meille raamit, jotka eivät sovi kaikille. Voi tuntua 
raskaalta, jos on pakko yrittää olla samanlainen 
kuin muut tullakseen hyväksytyksi.21

MITÄ OVAT 
NORMIT JA 
NORMIKRIITTISYYS?
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NORMIT 
INDIVIDUALISTISESSA 
JA KOLLEKTIIVISESSA 
KULTTUURISSA 

Individualistisen kulttuurin 
erityispiirteitä
• Yksilö on keskiössä.
• Vastuu on yksilöllä, kuten vapaus tehdä 
omia valintoja.
• Sosiaaliturva on taloudellinen tuki valtiolta.

Kollektiivisen kulttuurin
erityispiirteitä
• Vastuu on perheellä ja suvulla
• Yksilön valinnat ovat sidottuja yhteisöön.
• Perhe ja suku takaavat sosiaalisen ja 
taloudellisen turvallisuuden.

Mietittävää
• Mitä normeja on arjessasi?

• Mitä tapahtuu, jos omat 
normisi menevät ristiin toisen 
henkilön normien kanssa?

17

Kulttuureista keskusteltaessa erotetaan usein 
toisistaan individualistinen ja kollektiivinen 
kulttuuri. Kollektiivisessa kulttuurissa yhteisön 
tarpeita pidetään tärkeämpinä kuin yksilön tar-
peita. Individualistisessa kulttuurissa keskitytään 
yksilön tarpeisiin.22 Normit individualistisessa 
ja kollektiivisessa kulttuurissa eroavat toisista-
an. On hyvä tiedostaa, että normit vaikuttavat 
siihen, kuinka miehet ja naiset voivat seurust-
ella keskenään, kuinka tervehditään ja kuinka 
pukeudutaan. 

Ajattelemisen 
arvoista

Monet maahanmuuttajataustaiset 
lapset elävät joka päivä eri kulttuureis-
sa, kotona ja koulussa saattaa olla var-
sin erilaista. Maahanmuuttaja tarvitsee 
aikaa tottuakseen uusiin normeihin ja 
arvoihin. Avun tarjoaminen ja asioiden 
selittäminen voi tuoda helpotusta! 



Yksi tapa tutkia normeja on perehtyä markki-
nointimateriaaleihin. Perehtymällä yhdistyksen 
viestinnässä käytettyihin kuviin voi välttää ste-
reotypioita ja valita kuvia, jotka edustavat useita 
eri yhteiskuntaryhmiä. Vaihtelemalla yhdistystä 
edustavia kuvia yhdistys voi viestittää, että kaikki 
ovat tervetulleita.
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NORMIT 
MARKKINOINNISSA

Sukupuolinormi ja 
valkoisuusnormi 
Kaksi markkinointia koskevaa tärkeää normia 
ovat sukupuolinormi ja valkoisuusnormi. Suku-
puolinormi määrittää, mitä pidetään miehek-
käänä tai naisellisena, esimerkiksi näin: ”Tytöt 
pitävät nukeista, ja pojat ovat rohkeita ja kovaää-
nisiä”. Valkoisuusnormin lähtökohtana on, että 
normaali ihonväri on vaalea, minkä vuoksi esi-
merkiksi ”ihonväriset” laastarit ovat vaalean bei-
gejä.21 Toinen tärkeä kuvaviestinnässä huomioi-
tava näkökohta on se, että vieraista kulttuureista 
tulevia naisia pidetään usein avun tarvitsijoina, ei 
vahvoina naisina, joilla on omat mielipiteensä.Pohdittavaa 

Tarkastele alla olevia kuvia. 
Millaisia ajatuksia ne herättävät?



OSA 3
Inklusiivinen viestintä 

ja jäsenrekrytointi 

• Inklusiivinen viestintä ja jäsenrekrytointi

• Käytännön vinkkejä 

Tämä luku tarjoaa uusia näkökulmia viestinnän
ja jäsenrekrytoinnin suunnitteluun.
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Inklusiivinen viestintä tarkoittaa selkeää ja kaik-
kia kunnioittavaa viestintää ilman stereotypioi-
ta.24

Miksi? 
Inklusiivisen viestinnän käyttäminen edistää sekä 
jäsenten hyvinvointia että sitoutumista yhdis-
tykseen. Kun ihminen kokee tulevansa nähdyksi 
ja kuuluvansa ryhmään, hänen on helpompi esit-
tää omia ajatuksiaan ja ideoitaan.

INKLUSIIVINEN 
VIESTINTÄ

20

Harjoitus 1
 
Tutustukaa oman tai jonkin toisen 
yhdistyksen verkkosivuihin, 
Facebook-sivuun ja / tai Insta-
gram-tiliin. Pohtikaa seuraavia 
asioita:

• Löytyykö sivulta selkeät ja 
ajantasaiset yhteystiedot? 

• Tarkastelkaa kuvia 
normikriittisestä näkökulmasta.

• Käytetäänkö sivuilla selkeää ja 
helppolukuista kieltä? Ymmärtäi-
sitkö itse kaikki tiedot, jos olisit 
vasta muuttanut Suomeen ja 
opiskellut suomea vasta vähän 
aikaa?

Harjoitus 2
 
Jos yhdistyksenne käyttää viestin-
nässä jotakin viestisovellusta, lukekaa 
muutamia viime aikoina lähettä-
miänne viestejä. Ymmärtäisitkö itse 
kaikki lähetetyt tiedot, jos olisit vasta 
muuttanut Suomeen ja opiskellut 
suomea vasta vuoden ajan? Miten 
viestejä voisi yksinkertaistaa? 

Milloin?
Inklusiivista kieltä kannattaa käyttää sekä yhdis-
tyksen toiminnassa että ulkoisessa viestinnäs-
sä. Mahdollisia asiayhteyksiä ovat esimerkiksi 
harjoitukset, yhdistyksen esittelyt, yhdistyksen 
verkkosivut sekä tiedotusmateriaalit.
 



VINKKEJÄ 
VIESTINTÄÄN

Verkkosivu 
• Yhdistyksen verkkosivustosta 

kannattaa tehdä mahdollisimman 
helppolukuinen ja selkeä. 

• Yhdistyksen yhteystiedot on syytä 
pitää ajan tasalla. Yhteystiedot 

kannattaa merkitä selkeästi esimerkiksi 
puhelinkuvakkeella. 

• Sivuille kannattaa lisätä tietoa 
eri kielillä, mikäli mahdollista. 

• Muista varmistaa, että monimuotoi-
suus näkyy yhdistyksen verkkosivuilla.

Sähköposti
• Sähköpostiviesteissä kannattaa 

käyttää yksinkertaista ja selkeää kieltä 
ja mainita tärkeimmät asiat heti alussa. 

• Henkilökohtainen viestintä on aina 
tehokkainta, joten yleisiä sähköposti-

viestejä kannattaa tarvittaessa 
täydentää henkilökohtaisilla viesteillä. 
Yleiset sähköpostiviestit voivat tuntua 

jopa niin persoonattomilta, että ne 
jätetään lukematta.

Tekstiviestit 
• On tärkeää kirjoittaa helppolukuisia 

viestejä ja painottaa selvästi 
tärkeimpiä tietoja. 

• Tekstiviesteissä on suositeltavaa 
käyttää emojeita. 

 
• Jäsenille voi lähettää navigointiso-
velluksen kautta linkin, josta löytyy 

saapumisohjeet tapaamispaikallenne. 

• Tapaamispaikasta ja vastuuhenkilöstä 
voi ottaa kuvan ja jakaa sen 

viestin yhteydessä. 

• On tärkeää varmistaa, että kaikki ovat 
ymmärtäneet yhdistyksen jakamat 
tiedot, ja tarjota tarvittaessa apua. 

• Kannattaa nauhoittaa lyhyitä 
ääniviestejä / videoviestejä 

täydentämään tekstiviestejä.

Kokoukset, 
harjoitukset ja tapaamiset
• Jäsenille suunnatussa tiedottamisessa 

kannattaa käyttää yksinkertaista ja selkeää 
kieltä sekä tekstissä että puheessa. 

 
• Kun pelkkä kieli ei riitä, onnistuu 
kommunikointi näyttämällä kuvia, 

etsimällä tietoa internetistä ja 
käyttämällä kehonkieltä.
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INKLUSIIVINEN 
JÄSENHANKINTA

Inklusiivinen jäsenhankinta tarkoittaa rekry-
tointia, joka tavoittaa monia eri yhteiskuntaryh-
miä.25,26

Miksi? 

Kun yhdistys huomioi jäsenhankinnassa inklu-
siivisuuden ja normit, sen on helpompi houku-
tella mukaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. 
Seurasta tulee tällöin entistä useampien silmissä 
kiinnostava, ja samalla monimuotoisuus lisään-
tyy. Monille yhdistyksille jäsenhankinta vaikut-
taa yleisesti ottaen olevan haastavaa. Lähesty-
mällä asiaa inklusiivisuuden näkökulmasta on 
mahdollista löytää aivan uusia rekrytointimah-
dollisuuksia.

Miten?
Pohtikaa yhdistyksenne jäseniä. Puuttuuko jä-
senistöstänne yhteiskuntaryhmiä, jotka voisitte 
tavoittaa? Kannustakaa nykyisiä jäseniä kerto-
maan muille yhdistyksen toiminnasta ja rohkai-
semaan näitä mukaan kokeilemaan.  Keskustel-
kaa inklusiivisuudesta ja normeista säännöllisesti 
yhdistyksessä, jotta jäsenet muistavat huomi-
oida periaatteenne jäsenhankintaa tehdessään. 
Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet etsivät 
usein tietoa verkkosivujen ja sosiaalisen median 
kautta, joten muistakaa huomioida inklusiivisuus 
myös viestinnässänne.

Milloin? 
Jotta jäsenhankinnasta tulisi pitkällä aikavälillä 
inklusiivisempaa, asiasta on keskusteltava sään-
nöllisesti, ja lisäksi on tarkasteltava koko yhdis-
tyksen toimintaa ja rakenteita.  
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Harjoitus
 
Kuvittele, että olet uusi paikkakunnalla 
ja haluat liittyä yhdistykseen. Mitä 
sinun tarvitsee tietää? Mistä etsit tie-
toa? Millaisia haasteita saatat kohdata? 
Mikä helpottaisi liittymistä?



VINKKEJÄ
JÄSEN-
HANKINTAAN

Aktiivinen tiedottaminen
• Tiedottakaa toiminnasta paikallisleh-
dessä ja paikallisessa kotouttamisyksi-
kössä. 
• Pyytäkää eri kieliryhmiin kuuluvia le-
vittämään tietoa tapahtumista. Jos joku 
tuntee kohderyhmään kuuluvia ihmisiä 
ja puhuu heidän kieltään, hän voi toimia 
yhdistyksen yhteyshenkilöinä.
• Laittakaa tiedotteita koulun ilmoitus-
tauluille. Tiedottakaa toiminnasta kou-
lun kokoontumisissa tai oppitunneilla. 

 Koko perhe mukaan
• Tiedottakaa aktiivisesti myös lasten /
nuorten perheitä ja kutsukaa heidät 
mukaan toimintaan. Voisivatko 
vanhemmat tehdä jotakin yhdessä 
odottaessaan lapsia?

Tapaamiset
• Järjestäkää mahdollisuus osallistua 
yhdistystoimintaan yhdessä jonkun 
kanssa. Kokeileminen on turvallisempaa 
yhdessä. 
• Ilmoittakaa selvästi, mitä toimintaan 
tarvitaan mukaan, kuten kahvirahaa, 
jumppavaatteet ja jumppakengät.

Hallitus
• Nimetkää uusille jäsenille yhteys-
henkilö / ohjaaja. Järjestäkää tapaaminen 
kaikille kiinnostuneille ja uusille jäsenille. 
• Keskustelkaa jäsenhankinnasta 
säännöllisesti hallituksessa.
• Pohtikaa normeja ja kirjoittamattomia 
sääntöjä, jotka saattavat estää vieraista 
kulttuureista tulevia osallistumasta 
yhdistyksen toimintaan. 

24

Vierailut
• Käykää säännöllisesti tapaamassa 
maahanmuuttajia esimerkiksi kieli-
kahviloissa ja kertokaa yhdistyksestä. 
Henkilökohtainen tiedottaminen 
kannattaa, sillä silloin yhdistys saa 
kasvot ja mukaan on helpompi tulla. 

Perustiedot
• On tärkeää kertoa, mitä yhdistystoi-
mintaan sisältyy. Vasta Suomeen muut-
taneille yhdistystoiminta voi olla jotakin 
aivan uutta. Nimetkää vastuuhenkilöt ja 
laittakaa heidän kuvansa esille. Selittä-
kää, miksi jäsenmaksu on maksettava. 
Kertokaa, mitä talkootyö on ja mitä se 
tarkoittaa yhdistyksessänne.
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VINKKEJÄ
TOIMINTAAN

Ennen tapaamista
• Tärkeää toimintaa suunniteltaessa on 
hyvä huomioida eri uskontokuntien juh-
la-ajat. 
 • Miettikää, tarvitaanko tietyissä yhte-
yksissä tulkkia. 
• Tapaamiset kannattaa aloittaa kahvi-
/ teetarjoilulla, jotta osallistujat ehtivät 
ajoissa mukaan varsinaiseen ohjelmaan. 
Tarjoilu myös helpottaa muihin osallis-
tujiin tutustumista.
• Järjestäkää leikkinurkkaus lapsille, jot-
ta vanhempien on helpompi osallistua 
tapaamisiin. 
• Aikataulut kannattaa pitää joustavina, 
kun mukaan kutsutaan maahanmuutta-
jia/muista kulttuuritaustoista tulevia ih-
misiä, sillä heidän aikakäsityksensä poik-
keaa usein suomalaisista tottumuksista.

Tapaamisen aikana
• Kaikki eivät juo kahvia tai syö sianlihaa. 
Muistakaa siis tarjota eri vaihtoehtoja.
• Kun paikalla on uusia osallistujia, on 
hyvä aloittaa tapaaminen esittelykier-
roksella. 
• On tärkeää muistaa, että vieraas-
ta kulttuuri- ja kielitaustasta tulevien 
osallistujien voi olla vaikea pysyä mu-
kana, jos asioista puhutaan nopeasti/
murteella / yhdistyksen sisäistä jargonia 
käyttäen. Tällöin on hyvä järjestää joku 
istumaan maahanmuuttajien kanssa ja 
tarvittaessa selittämään näille, mistä 
puhutaan. Osallistujien voi myös olla 
vaikeaa ilmaista itseään, koska kaikki 
eivät välttämättä osaa lukea ja kirjoittaa 
laisinkaan tai ainakaan eivät suomeksi/
ruotsiksi. 
• Kuunnelkaa yhdistyksen uusia jäseniä. 
Tutustukaa heihin ja kysykää, mitä he 
haluavat tehdä. 
• Osallistujia kannattaa rohkaista tutus-
tumaan uusiin jäseniin. 

26

Yleisiä vinkkejä 
• Keskustelkaa maahanmuuttajien 
kanssa siitä, miten erilaisia haasteita 
on paras ratkaista. Kaikkia vastauksia ei 
tarvitse olla valmiina. 
• Keskustelkaa inklusiivisuudesta sään-
nöllisesti yhdistyksen hallituksessa ja 
pyrkikää tunnistamaan mahdolliset 
toimintaan osallistumisen kynnykset /
esteet. Pitäkää keskustelu aktiivisena.
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OSA 4
Harjoitukset

OSA 4
Harjoitukset

Luku sisältää 
toiminnan arviointiin ja 
toimintasuunnitelman 

laadintaan liittyviä
harjoituksia.
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Seuraavien harjoitusten tarkoituksena on auttaa 
arvioimaan yhdistyksen toimintaa ja laatimaan toi-
mintasuunnitelman, mutta hieman eri tavoin. Yh-
distyksenne saa vapaasti valita, mikä harjoitus sopii 
parhaiten juuri teille. 

Inklusiivinen yhdistys – itsearviointikysymykset 
sopivat useimmille yhdistyksille.

Yhdistystalo-harjoitus on hyvä ratkaisu, jos 
yhdistyksellä on käytössään useita eri paikkoja ja 
tiloja, esimerkiksi treenikenttä, pukuhuone ja 
kokoontumistilat. 

Tarkoituksena on havaita mahdollisia haasteita ja 
suunnitella toimenpiteitä, jotka helpottavat yhdis-
tystoiminnan ulkopuolelle jäävien jäsenten osallis-
tumista. Näin on mahdollista auttaa eri kulttuu-
ritaustaisten ihmisten lisäksi myös muita, jotka 
jostakin syystä jäävät helposti ulkopuolisiksi.

HARJOITUKSIA 
TOIMINNAN 

ARVIOIMISEKSI 
JA TOIMINTA-

SUUNNITELMAN 
LAATIMISEKSI 
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Inklusiivinen yhdistys 
– itsearviointikysymykset 

Itsearviointikysymysten avulla voitte analysoida yh-
distyksenne inklusiivisuutta eri aihealueiden kautta. 
Itsearviointikysymykset auttavat teitä käymään 
läpi yhdistyksen toiminnan, viestinnän, jäsenistön 
ja päätöksenteon sekä löytämään konkreettisia ke-
hittämismahdollisuuksia. Jos jokin kysymys tuntuu 
epäolennaiselta tai siihen on vaikea vastata, voitte 
jättää kysymyksen väliin.

Muista: Kysymysten tarkoitus on auttaa yhdistys-
tänne ottamaan pieniä askelia eteenpäin. Kyseessä 
ei ole koe, jossa pitää vastata kaikkeen oikein. Kun 
yhdistyksenne käyttää aikaa näiden asioiden poh-
timiseen yhdessä, olette jo matkalla oikeaan suun-
taan!

Toimi näin: Käykää kysymykset läpi. Keskustelkaa 
ja tehkää muistiinpanoja. Ryhtykää sitten laatimaan 
toimintasuunnitelmaa (ks. sivu 35).



Osallistuuko yhdistyksen toimintaan maahanmuuttajia?       
     

Toimiiko yhdistyksessä maahanmuuttajia vastuutehtävissä
(hallituksen jäseninä, valmentajina, ryhmänjohtajina)?

Onko uusien jäsenten helppo liittyä yhteisöön?   

Saavatko uudet osallistujat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan?

Saako uusi osallistuja olla oma itsensä, vaikka hän
poikkeaisi normista (esim. ulkonäkö, tausta, ikä)?                   

Oletteko tietoisia kollektivistisissa kulttuureissa (joissa
vastuu on perheellä / suvulla) tyypillisistä normeista, 
jotka vaikuttavat esim. naisten ja miesten yhteiseloon, 
naisten pukeutumiseen ja tyttöjen mahdollisuuksiin 
osallistua urheiluun kodin ulkopuolella?         

Tiedättekö, miten juhlapyhät ajoittuvat eri uskonnoissa, 
jotta voitte tarvittaessa huomioida ne toiminnan 
suunnittelussa?

Tarjoatteko vaihtoehtoja kahville, alkoholille, sianlihalle ja 
gelatiinia sisältäville makeisille (gelatiini sisältää sianlihaa)?

Aloitatteko tapaamiset vapaamuotoisella kahvi- / 
teetarjoilulla, jotta myöhässä tulevat ehtivät mukaan 
varsinaiseen toimintaan? 

Onko lapsille tarjolla ohjelmaa tai esimerkiksi leikkinurkkaus, 
jotta vanhempien on helpompi osallistua toimintaan? 

Oletteko hakeneet tukea jostakin rahastosta, joka tukee
monikulttuurista työtä? 

Toiminta

Käykää kaikki kysymykset läpi. Keskustelkaa niistä ja arvioikaa ne asteikolla 1–3 seuraavasti: 
1: Kehitystä tarvitaan 2: Toimii kohtalaisen hyvin 3: Toimii hyvin. 
Kirjatkaa sitten pohdintoja ja mahdollisia parannusehdotuksia oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. 

Pohdintaa ja 
mahdollisia parannusehdotuksiaKysymyksiä

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3
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Tiedotatteko toiminnasta kouluissa 
(koulun ilmoitustaululla, oppitunneilla)?
     

Pidättekö paikallisen kotouttamistoiminnan
koordinaattorin ajan tasalla toiminnastanne?     

Oletteko kertoneet maahanmuuttajille toiminnastanne
paikallisissa tapaamispaikoissa, kuten kielikahviloissa?

Huomioitteko toiminnassa osallistujien perheet 
esimerkiksi tarjoamalle vanhemmille jotakin ohjelmaa 
samalla,  kun lapset osallistuvat toimintaan?                  

Ilmoitatteko selkeästi, mitä osallistujalla tulee olla mukana, 
kuten kahvirahaa, sisäkengät, jumppavaatteet tai välipala? 

Tarjoatteko uusille osallistumisesta kiinnostuneille 
tukihenkilön tai mahdollisuuden osallistua ensimmäiseen 
tapaamiseen yhdessä jonkun kanssa?                                                                   

Onko teillä säännöllisesti esimerkiksi avoimet ovet, jolloin 
kerrotte yhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä? 
 

Keskusteletteko säännöllisesti jäsenhankinnasta 
yhdistyksen hallituksen kesken? 

Keskusteletteko mahdollisista esteistä, jotka 
voivat estää maahanmuuttajia osallistumista yhdistyksen 
toimintaan, sekä mahdollisista tavoista helpottaa 
osallistumista?                  

Jaatteko avoimesti perustietoa yhdistystoiminnasta, kuten 
mitä talkootyö tarkoittaa tai mihin jäsenmaksut menevät? 
 

Jäsenet

Käykää kaikki kysymykset läpi. Keskustelkaa niistä ja arvioikaa ne asteikolla 1–3 seuraavasti: 
1: Kehitystä tarvitaan 2: Toimii kohtalaisen hyvin 3: Toimii hyvin. 
Kirjatkaa sitten pohdintoja ja mahdollisia parannusehdotuksia oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. 

Kysymyksiä
Pohdintaa ja 
mahdollisia parannusehdotuksia
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1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3



Pohtikaa, onko yhdistyksen viestintä ymmärrettävää, 
vaikka kohderyhmän äidinkieli ei olisikaan suomi.
     

Löytyykö yhdistyksen verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta 
selkeää ja helppolukuista tietoa? 

Onko yhdistyksen ilmoittautumisohjeet ja -lomakkeet helppo 
ymmärtää, ja tarjoatteko apua niiden täyttämisessä? 

Onko tapahtumista/tapaamisista mahdollista saada tietoa
ääni- tai videoviesteinä, jos ei osaa lukea?

Onko uusille jäsenille nimetty yhteyshenkilö,
jolta voi pyytää lisätietoa?

Löytyykö yhdistyksen verkkosivulta ja sosiaalisesta 
mediasta selkeät ja ajantasaiset yhteystiedot? 
 

Ovatko useat eri ikäryhmät, sukupuolet ja kulttuuritaustat 
edustettuina yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa?

Varmistatteko, että jäsenet ymmärtävät 
heille lähetettävät tiedot, ja tarjoatteko apua tarvittaessa?

Vältättekö erityisjargonia, jota ulkopuoliset eivät 
ymmärrä? 

Oletteko harkinneet tulkkauksen tarjoamista 
tilaisuuksissanne? 

Viestintä

Käykää kaikki kysymykset läpi. Keskustelkaa niistä ja arvioikaa ne asteikolla 1–3 seuraavasti: 
1: Kehitystä tarvitaan 2: Toimii kohtalaisen hyvin 3: Toimii hyvin. 
Kirjatkaa sitten pohdintoja ja mahdollisia parannusehdotuksia oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. 

Kysymyksiä
Pohdintaa ja 
mahdollisia parannusehdotuksia
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Tavoitellaanko yhdistyksen hallituksessa monimuotoisuutta 
(ikä, sukupuoli, etninen tausta)?  
     

Pyydetäänkö hallitustoimintaan mukaan myös uusia 
henkilöitä eikä vain pitkäaikaisia jäseniä?    

Saavatko kaikki puheenvuoron hallituksen kokouksissa 
ja yhdistyksen vuosikokouksissa? 

Uskaltaako yhdistyksen johto tarkastella vanhoja tapoja 
ja tehdä muutoksia? 

Uskalletaanko hallituksessa keskustella epämukavista asioista? 

Onko kaikkien mielipide yhtä arvokas hallituksessa?                              

Oletteko tietoisia mahdollisista näkymättömistä esteistä, 
jotka estävät jäseniä osallistumasta päätöksentekoon?                    

Ymmärtävätkö kaikki yhdistyksen jäsenet, miten 
päätökset tehdään?  

Päätöksenteko

Käykää kaikki kysymykset läpi. Keskustelkaa niistä ja arvioikaa ne asteikolla 1–3 seuraavasti: 
1: Kehitystä tarvitaan 2: Toimii kohtalaisen hyvin 3: Toimii hyvin. 
Kirjatkaa sitten pohdintoja ja mahdollisia parannusehdotuksia oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. 

Kysymyksiä
Pohdintaa ja 
mahdollisia parannusehdotuksia
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ULKO-OVI, KYNNYS, AULA

TALKOOILTA 
(kioskivuoro, wc-paperin / keksien /

joulukalenterien myynti)

YHDISTYKSEN TAPAAMISET 
(jalkapalloharjoitukset, kuoroharjoitukset,

marttakokoukset, nuorten illat)

HALLITUKSEN KOKOUS, VUOSIKOKOUS

PUKUHUONE

KEITTIÖ, KAHVINKEITIN

OHJAAJIEN/VALMENTAJIEN
OMAT KOKOUKSET 

OMA ESIMERKKI

Yhdistystalo

Yhdistystalo-harjoituksen avulla yhdistys voi havai-
ta mahdollisia haasteita ja keksiä tapoja helpottaa 
eri syistä ulkopuolelle jäävien osallistumista.27 

Toimi näin:
Pohtikaa yhdistyksenne toimintaympäristöä ja kes-
kustelkaa jokaisesta huoneesta alla olevan kuvan 
avulla. Esittäkää jokaisen huoneen kohdalla ky-
symyksiä ja pyrkikää vastaamaan niihin. Huoneet 
voivat olla fyysisiä tiloja tai jäsenten kohtaamis-
paikkoina toimivia ”huoneita”, jos yhdistyksellä ei 
esimerkiksi ole kokoustilaa vaan se kokoontuu eri 
paikoissa. Eri ympäristöissä voi olla erilaisia haastei-
ta. Tehkää muistiinpanoja. Antakaa kaikille puheen-
vuoro!

Keskusteltuanne yhdistyksen tiloista, voitte koota 
ajatuksenne ja ideanne konkreettisesti toiminta-
suunnitelmaksi (ks. sivu 35).

 Kysymyksiä
• Keitä huoneessa on? Ketkä siis ovat osallis-
tujianne, tai ketkä eivät osallistu? 
• Miltä osallistujat huoneessa näyttävät (ikä, 
sukupuoli, tausta)? Ketkä sopivat parhaiten 
huoneeseen? Ketkä eivät sovi niin helposti 
joukkoon? 
• Millainen on osallistujien välinen suhde 
huoneessa? Tuntevatko kaikki toisensa hy-
vin? Onko olemassa sisäpiiriä? Jääkö joku 
ulkopuolelle? Saako jokainen olla oma itsen-
sä? 
• Käytetäänkö jargonia/sisäisiä koodeja, joita 
voi olla vaikea ymmärtää? 
• Onko huoneessa koettu konflikteja/kult-
tuurien yhteentörmäyksiä? 
• Voisitteko tehdä jotakin, jotta huone olisi 
inklusiivisempi? Haluatteko muuttaa tai ke-
hittää jotain? 



35

Toimintasuunnitelma

Muodostakaa ajatustenne ja ideoidenne pohjalta konkreettinen toimintasuunnitelma. 
Keskustelkaa yhdessä havaitsemistanne haasteista ja päättäkää, mihin haluatte puuttua ensiksi.

HAASTE / Millaisia haasteita meillä on?

TAVOITE / Mikä on tavoitteemme?

KONKREETTISET TOIMENPITEET / Mitä aiomme tehdä? Miten toimimme?

VASTUUHENKILÖ(T) / Kuka tekee mitä?

AIKATAULU / Milloin toteutamme toimet?

ARVIOINTI / Milloin ja miten arvioimme toimintaa? 



Haluaisimme vielä lopuksi nostaa esiin erään asiaa, 
jota olemme miettineet koko projektin ajan. Miten 
on edes mahdollista tehdä opas, joka auttaa ihmis-
tä kohtaamaan toisen ihmisen? Tilastojen taka-
na on aina ihmisiä, joilla kaikilla on erilainen tarina 
kerrottavanaan. Jokainen yhdistysjäsen, taustasta 
riippumatta, on yksilö, joka tuo yhteisöön oman 
persoonansa, ilonsa ja surunsa. Sen vuoksi jokainen 
kohtaaminen on tärkeä tapahtuma. Kohtaamiset 
vievät meitä kohti toistemme ymmärtämistä. 

Maahanmuuttajille järjestetty kielikahvila saattaa 
olla tärkeä ensi askel; kun olemme kerran tavan-
neet, voimme jo tervehtiä kauppareissulla. Toinen, 
paljon pidempi askel otetaan, kun maahanmuuttaja 
tulee mukaan uuteen harrastukseen. Kolmas askel 
on uusi hallituksen jäsen, joka on yhdistystoiminnan 
ytimessä ja ideoi uusia tapahtumia. 

Tämä opas tarjoaa vain pienen sysäyksen, se on aja-
tuksen poikanen, joka saa itää, kunnes se on valmis 
kasvamaan ja muuttumaan toiminnaksi. 
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