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Lieksan Somaliperheyhdistys ry

 perustettu vuonna 2013, jäseniä 150 hlöä

 yhdistyksen tavoitteena on :

 auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan

 toimia siltana maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä 

 toimia rasismin kitkemiseksi yhteiskunnastamme. 



Lieksan Somaliperheyhdistys

 Lieksan Somaliperheyhdistys osti Rantalantie 7:n 

kiinteistön omaan toimintaansa v.2015. 

 Maahanmuuttajat itse peruskorjaavat, tavoitteena 

kaikille avoin Metka-kyläkulttuuritalo palveluineen 

ja yritystoimintoineen. 



 Lieksan Somaliperheyhdistys ry osti hylätty talo vuonna 2015, alueella missä monet 
maahanmuuttajat asuvat.  

 Metka-kyläkulttuuritalon peruskorjaukseen ja remonttiin osallistuvat 

 Suomalais mentorit 

 Suomalais vapaaehtoiset, sekä

Maahanmuuttajia: 

 Vapaaehtoisia

 Rakennusalan opiskelijat (Ammattikoulusta)

 Kuntouttavassa olevia (Kaupunki)

 Suomenkielen opiskelijat, työharjoittelu jaksossa    

 Aikuisten peruskoulun ja valmentava koulutus maahanmuuttajan opiskelijat 

 Työkokeilijat (te-toimisto)

Oppisopimuksen kautta koulutettiin kaksi maahanmuuttajataustaisia 
työvalmentajaksi

Ideana: Hyvin kotoutettu ja ammattilainen maahanmuuttaja 
mentoreiksi toisille maahanmuuttajille



METKA kyläkulttuuritalo työllistää 

18.9.2018

 Töissä 9 henkilöä

 Kuntouttava työtoiminta 2 henkilöä

 Työkokeilu 2 henkilöä

 Vapaaehtoisia useita

 Ostopalvelun kautta 3 henkilöä

 Harjoittelijoita (ammattikoulusta) 2 henkilöä

 Oppisopimus 4 henkilöä

 joista 9/2018 valmistui työvalmentajaksi 2 henkilöä

 Kesällä joukko eritrealaisia/somalia oli työkokeilussa rakennusalalla. Nyt 

opiskelevat peruskoulussa, sen jälkeen ammattikouluun. 



• Metka-kyläkulttuuritalo on kaikille avoin kylätalo ja pieni 

monikulttuurinen keskus Lieksassa. Tarjoa matalan kynnyksen 

toiminta, kulttuuria, kerhot ja hyvinvointia alueelle. Sekä neuvonta 

palvelu, kuntoutus, ohjaus, työvalmennus.  

• Metka-talo antaa valmiudet osallistujille työelämään, tarjoa 

hyvinvointi- palvelu , kouluttaa, työllistää.  

• Rakennusala

• Sosiaaliala

• Siivous ala 

• Asiakaspalvelu 

• Työvalmennus / ohjaus / kuntoutus 

• Lasten ja nuorten ohjaaja

• Vapaan ajan/kerhon ohjaaja

• Liikunta ohjaaja 

• Kieltä

• Projektitöitä  



Työntekijöiden tausta
Projektin kautta tällä hetkellä on 8 työntekijä 

4 maahanmuutajat jostain:

2 työvalmentajat, maahanmuuttajia, sodan vammaisia. 

1 projektipäällikkö, maahanmuuttaja, oppisopimus

1 projektityöntekijä, maahanmuuttaja, oppisopimus 

4 Osa-aika (osa palkkatuella), josta

1 talonmies, maahanmuuttajia

1 kerho ohjaaja, maahanmuuttajia

1 rakennus alan kouluttaja, mentori, suomalainen

1 järjestö koordinaattori, suomalainen

1 sosiaaliohjaaja, pakolaistyöntekijä  

3 kerho ohjaaja, osto palvelu (2 suomalaista, 1 maahanmuuttaja)



Valmiudet 

• suomalainen työkulttuuri tutustuminen / osallistuminen /aktivointi

• Työllistäminen joko yhdistykseen tai kumppanuusyrityksiin

• suomen kielen vahvistaminen 

• ammattialan valinta helpottaminen / neuvonta

• osaaminen vahvistaminen - koulutuksia: työturvallisuus, paloturvallisuus, 
hygienia, yrittäjyys.  

• palaaminen työelämään, kuntoutus.  

• tuki työnhakuun ja koulutuksen hakuun, atk, sähköiset lomakeet, cv.  

• oppisopimus koulutuksia: sosiaali- ja terveys ala, rakennus, siivous ala, 
asiakaspalvelu…muut kehittettävä.  

Yhteystyötä: lieksa kaupunki, te-toimisto, koulut (lukio, ammattikoulu, 
k.opisto), kela, työllisuus palvelut, muita yhdistyksiä ja yrityksiä).-



Työllistymis- tarinoita on monta! 

Oma polkuni: 

Matkailualan ammattilainen ja matkailualan yrittäjän kokemus / äitiys, 

työttömyys… Lieksassa (maaseudulla, korkea työttömyys, ei verkosto, ei 

riittävä kielitaito). 

Lieksan Somaliperheyhdistyksessa:  

V. 2016  kulttuurisihteeri vuosi. 

Alan vaihto (sosiaali-ala, järjestötyö, ensimmäinen kokemus).

Oppinut suomen kieltä, uusi ala ja luvannut verkosto. 

V. 2017 Töissä Itä Suomen Yliopistossa, projektitutkijana. 

V. 2018 Projektipäällikkö Verneri-hanke 3vuotias Stean rahoitettu. 

Opiskelen kuntoutus, ohjaus ja työvalmennus oppisopimuksessa. 

Olen opettaja kansalaisopistossa. 

Kaikki parissa vuodessa. 



Tulevaisuus 
Yhdistys / yritys tarjoa ammatillinen kuntoutuspalveluja kunnille

Yhdistys /yritys  tarjoa työvalmennuspalveluja  kunnille 

Yhdytys/ yritys työllistää ja kouluttaa oppisopimuksen kautta 

HALUAMME KEHITTÄÄ OPPISOPIMUSKOULUTUSTA SITEN, ETTÄ YHDITYKSET 

VOIVAT OLLA KOULUTTAJINA

www.metkatalo.net


