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Tiivistelmä
Nusra-projektissa tavoitteemme on luoda apuverkosto muslimivanhuksille ja – vähäosaisille, auttaen heitä
pärjäämään jokapäiväisissä arjen askareissa. Tavoitteenamme on myös taata heille tuen ja turvan tunne,
saada heidät mukaan yhteiskuntaan sekä aktivoida nuoria ja luoda kanssa käymistä näiden sukupolvien
välillä.
Toimintasuunnitelma rakentuu vapaaehtoisten rekrytoimiseen ja heidän eteenpäin yhdistämiseen
avuntarvitsijoihin, avustuskeikan muodossa. Markkinoimme tapahtumaa laajalti Helsingissä mm.
moskeijoissa, esitystilaisuuksissa, Numun kotisivuilla ja Nusra-projektin omilla facebook sivuilla. Projekti sai
paljon näkyvyyttä ja yhteydenottoja tuli useilta avuntarvitsijoilta, mitä erilaisimmista elämäntilanteista.
Tämä myös osoitti projektin tarpeellisuuden muslimi yhteisössä.
Järjestimme projektin tiimoilta vapaaehtoisten koulutustilaisuuden johon osallistui runsas 30 henkilöä.
Kiinnostusta löytyi ja lopulta näistä, sekä aiemmin Numun kotisivujen lomakkeen kautta ilmoittautuneista,
kokosimme tiiviin 16-hengen vapaaehtoisryhmän. Ikähaarukka oli 13-35 vuotta, josta valtaosa oli alle 20vuotiaita nuoria.
Projekti on ollut aktiivisesti toiminnassa vähän yli vuoden. Avustuspyyntöjä on tullut runsaasti erilaisissa
muodoissa; muutossa, lastenvahtimisessa sekä eräässä tapauksessa yksinhuoltajaäidin ja
sosiaaliviranomaisten välisessä kanssakäymisessä. Olemme saaneet paljon kiitosta järjestölle ja positiivisen
ilmapiirin ylläpitämiseksi olemme palkinneet aktiivisimmat vapaaehtoiset erilaisilla palkinnoilla. Projektille
on edelleen suurta tarvetta muslimivanhusten ja -vähäosaisten keskuudessa, ja uskomme, että kykenemme
kasvattamaan projektia eteenpäin.

Vapaaehtoisten rekrytoiminen
Ennen lanseerauspäivää, projekti sai positiivisen vastaanoton Numu-järjestön aktiivinuorten keskuudessa.
Järjestimme kaikille halukkaille koulutustilaisuuden NFG:n myllypuron tiloissa 2.9.2014. Osallistujamäärä oli
35 henkeä. Esittelimme projektin ja sen tarkoituksen, kävimme läpi ennalta erilaisia tapauksia sekä
perehdytimme kuinka toimia haastavissa tilanteissa. Tähän päivään mennessä vapaaehtoisryhmämme
koostuu 16 henkilöstä ja ikähaarukka on 13-35 vuotta. Valtaosa on alle 20-vuotiaita nuoria ja pienoinen

enemmistö ryhmässä on naispuolisia avustajia. Vuoden kuluessa ryhmästä on jättäytynyt muutama
vapaaehtoinen pois, mutta uudet vapaaehtoiset ovat paikanneet suurelta osin nämä poisjäännit.
Seuraavan vuoden aikana suunnitelmissa on järjestää jälleen uusi koulutus-/perehdytystilaisuus
vapaaehtoisryhmällemme. Aikomuksena on myös kasvattaa ryhmän kokoa aina sen mukaan, mikä on
avuntarpeen määrä Helsingissä.

Merkitys ja tarve
Projekti, lyhyessä olemassaolo aikanaan, on saanut runsaasti vilpitöntä kiitosta muslimiyhteisön jäseniltä.
Olemme tulleet monien edessä siksi tahoksi, johon ensimmäisenä käännytään hakemaan apua. Olemme
voimaannuttaneet asemaamme yhteisön hyväntekijänä ja se heijastuu yhteydenottopyyntöjen runsaassa
luvussa.
Ilahduttava asia, jonka havaitsimme muslimiyhteisössä, oli lähimmäisten huolenpito vanhuksista ja
tukiverkoston laajuus heidän ympärillään. Tämä sai meidät uudelleen arvioimaan projektin suuntaa. Suurin
osa saamistamme avustuspyynnöistä on tullut yksinhuoltaja muslimiäideiltä, joten päätimme keskittää
projektin kohderyhmän heihin. Usein tarvitaan apua lapsenvahtina, ja muunkaltaisessa seurassa ja tuessa.
Projekti on herättänyt kiinnostusta median puolelta ja Ylen ruotsinkielinen uutisryhmä on ollut meihin
yhteydessä mahdollisen uutisjutun tekemisestä. Yhteyshenkilömme Ylen puolelta Ann-Charlotte
Åkerholm.

Toimintakulut
Saimme teiltä, Alli paasikivi säätiöltä, 5000 euron suuruisen lahjoituksen projektiimme vuonna 2014.
Olemme ostaneet näillä varoilla erinäisiä tarpeellisia hankintoja, kuten kaksi Phillipsin kannettavaa
tietokonetta projektin koordinaattorille sekä hänen assistentilleen. Näillä koordinoitiin ja ylläpidettiin
aikatauluja sekä henkilörekistereitä. Muita hankintoja ovat mm. auttamistyön juoksevat kulut, kaksi
puhelinta puhelinpäivistykseen, käyntikortit, lounassetelit Habibi ravintolaan, joilla palkittiin aktiivisimmat
vapaaehtoiset.
Olemme laatineet tarkemman luettelon toimintakuluista ja liitämme ne vuosiraporttiin.

Avuntarvitsijat & avustuskeikat
Avustuspyyntöjä saamme avuntarvitsijoilta Nusran puhelinpäivystykseen, josta välitämme ne eteenpäin
vapaaehtoisten viestilistaan. Avustuskeikkojen esiintymistiheys vaihtelee viikottain. On viikkoja, jolloin
saamme useamman yhteydenoton ja väliin mahtuu myös hiljaisempia viikkoja jolloin ei tule yhtään.
Olemme auttaneet mm. muutossa, lasten vahtimisessa sekä eräässä tapauksessa yksinhuoltajaäidin ja
sosiaaliviranomaisten välisessä kanssakäymisessä. Olemme luoneet luotettavan ja syvän suhteen
avuntarvitsijoihin toimimalla välillä jopa ainoana tukipilarina heidän vaikeuksissaan.

Numu Expo
Nusra projekti oli vahvasti esillä Numu Expo-seminaarissa, joka järjestettiin 12-13.12.2015. Nusralla oli oma
piste expo-alueella, jossa pääkoordinaattori edisti projektin tietoisuutta. Perehdytimme projektin
tarkoitusta ja ideaa kaikille kiinnostuneille. Seminaarin aikana saimme rekrytoitua vapaaehtoisia sekä
avuntarvitsijoita mukaan projektiin.

Avustuskerrat:
26.12..2014
Tarjosimme Syyrian orpolasten hyväntekeväisyystilaisuuteen lastenhoitopisteen.
11.2.2014
Muuttoapua tarjottiin Amina Karkkoiselle. Hän muutti Malmin alueelta Mellunmäkeen. Avustukseen
osallistui 3 vapaaehtoista.
14-15.2.2015.
Lastenhoitoa Lauantaina ja Sunnuntaina klo 13.00-17.00
23.2.15.
Lastenhoito, Yksinhuoltajaäidille. Ti ja To 3-5h per kerta.
10.3.15 ja 11.3.2015 ja 15.3.2015
Sama yksinhuoltajaäiti kuin edellä, tarvitsi apua 3 vuotiaan poikansa hoidossa. 3-5h per päivä
12.4.15
Perheellinen nainen, joka asuui Espoossa tarvtsi apua muutossa. Tarvetta oli mm. raskaiden tavaroiden
kantamisessa.
26.4.2015
Apua tarjottiin muutossa Vuosaaressa, Kalvikintie 61D. Avustimme myös loppusiivouksessa Klo 13.00
eteenpäin.

Tässä yksi palaute avuntarvitsijalta:
Nimi: Amina Karkkonen

Sukupuoli: Nainen

Ikä:39

Asuinkunta: Helsinki

Millaista apua pyysit NUSRA-projektin kautta?
-Muuttoapua

Saitko kaipaamaasi apua NUSRA-projektin kautta?Sain.
-Muutto sujui erittäin hyvin ja nopeasti.
Kuinka hyvin hanke on onnistunut tarjoamaan luvattuja palveluja?
-Hyvin
Onko mielestäsi hankeen kautta onnistuttu vaikuttamaan yhteisön hyvinvontiin edistävästi?
-Kyllä
Mikä oli mielestäsi parasta NUSRA-projektissa?
-Sain tarvitsemani avun nopeasti ja kaikki sujui
oikein hyvin.

