Alli Paasikiven Säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 Helsinki

RAPORTTI AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ
Alli Paasikiven Säätiö myönsi 16.3.2018 Pakolaisnuorten tuki ry:lle (ent. Kölvin Monikulttuurinen
Nuorisotyö

ry)

avustuksen

vanhemmuuden

tukimateriaalin

tuottamiseksi

pakolais-

ja

maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhemmille sekä maahanmuuttajatyön ammattilaisille.
Avustuksen määrä oli 4000 euroa. Tässä raportissa kerromme rahoituksen käytöstä, toiminnan
tuloksista sekä arvioimme myös Nuorten viesti vanhemmille -videoiden vaikuttavuutta.

Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hankkeen nuoret osallistuivat videoiden tuottamiseen 6−11/2018.
Kuva: Dialogi nuorten ja vanhempien välillä -video, Isse Luqman.
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RAHOITUKSEN KÄYTTÖ
Pakolaisnuorten tuki ry:n nuorisolähtöinen perhetyön Nova-hanke käytti Alli Paasikiven Säätiöltä
saamansa avustuksen osa-aikaisen mediatuottajan palkkaamiseen (3326 euroa) sekä Nuorten viesti
vanhemmille -videoiden kertojaäänen käsikirjoitusten käännätyksiin arabian, englannin, persian ja
somalin kielille (yhteensä 1982,30 euroa).

TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS
Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hanke tuotti nuorten asiantuntijuuteen ja näkökulmiin perustuvat
Nuorten

viesti

vanhemmille

-videot.

Omakieliset

videot

on

suunnattu

pakolais-

ja

maahanmuuttajataustaisille vanhemmille. Ne toimivat myös perheiden kanssa työskentelevien
opetus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisten työkaluina.
Videot perustuvat nuorten teemakeskusteluihin ja ryhmätoimintaan 1−6/2018. Niiden aikana
maahanmuuttajataustaiset nuoret käsittelivät ohjatusti perheisiin liittyviä kysymyksiä: kokemukset
vanhemmilta saadusta tuesta, nuorten ja vanhempien roolit perheen arjessa, koulutuksen
periytyminen, tyttöjen liikkumatila ja seurustelukulttuurien erot. Työskentelyyn osallistui 136
nuorta (81 tyttöä ja 55 poikaa).
Itse videoiden tuottamiseen 6−11/2018 osallistui Nova-hankkeen kehittämispäällikö, osa-aikaisen
mediatuottaja ja nuorten vapaaehtoisten ryhmä. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisten videoiden
teemat valittiin tarkasti nuoria kuunnellen:
1. Dialogi nuorten ja vanhempien välillä
2. Opiskelussa tukeminen
3. Seurustelu Suomessa
Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hanke järjesti 12/2018−4/2019 maahanmuuttajataustaisille
vanhemmille monikulttuurisia keskustelutilaisuuksia. Niissä vanhemmat keskustelivat ohjatusti
nuorten videoissa esiin nostamista aiheista. Vanhempia puhuttaneita aiheita olivat avoin
keskusteluyhteys nuorten ja aikuisten välillä, kiusaamiskokemukset sekä kulttuurierojen ja
uskonnon vaikutus, kun nuori pohtii seurustelua tai seurustelee. Nuorten viesti vanhemmille -
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videoista käydyt keskustelut edistivät ylisukupolvista dialogia. Keskustelutilaisuudet tavoittivat 53
vanhempaa (36 äitiä, 17 isää).
Nuorten viesti vanhemmille -videoiden pitkän aikavälin vaikuttavuus kohdistuu etenkin
pirkanmaalaisiin ja kansallisiin maahanmuuttajatyön toimijoihin. Videot antavat nuorten kanssa
työskenteleville ammattilaisille välineitä ymmärtää perheen ja lähiyhteisön merkitystä
monikulttuuristen

nuorten

elämässä.

Asiantuntijapuheenvuorojen,

verkkoviestinnän

ja

uutiskirjeiden avulla Nuorten viesti vanhemmille -videot ovat tavoittaneet arviolta 1625
ammattilaista. Tiedotus on tavoittanut opettajia, opinto-ohjaajia, kuraattoreita ja koulupsykologeja,
sosiaali- ja perhetyöntekijöitä ja maahanmuutto-ohjaajia sekä nuorisotyöntekijöitä.
Videot lisäävät nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten ymmärrystä monikulttuuristen
nuorten haasteista ja heidän suhteesta vanhempiinsa. Tähän mennessä tavoitetut ammattilaiset
tunnistavat pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten vanhempien halun ja tarpeen olla mukana
nuorten elämässä. Pakolaisnuorten tuki ry tarjoaa ammatillista tukea myös jatkossa, kun videoita
jalkautetaan kentälle yhdistyksen tulevassa toiminnassa. Nuorten viesti vanhemmille -videot ovat
vapaasti käytettävissä YouTubessa.
Kiitämme lämpimästi Alli Paasikiven Säätiötä avustuksesta.

Lisätietoa antaa:
Meri Kianto, toiminnanjohtaja
Pakolaisnuorten tuki ry
www.kolvi.fi
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