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Rahoittaja: Alli Paasikiven Säätiö
Apurahan saaja: African Care ry
Apurahan suuruus: 3500€
Hanke: Sukupolvien välistä yhteyttä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia - kantasuomalaissenioreiden
vetämän, maahanmuuttajalapsille ja -nuorille suunnatun läksyaputoiminnan käynnistäminen ja
järjestäminen Itä-Helsingissä syyslukukaudella 2015
African Care ry on toteuttanut hankkeen suunnitelman mukaisesti ja käyttänyt apurahan työntekijäkuluihin,
markkinointiin, materiaalihankintoihin, välipalaan ja vapaaehtoisten senioreiden kiitos-illalliseen.
Läksykerhoa koordinoi African Caren työntekijä ja kerho järjestettiin syyslukukaudella yhteensä 22 kertaa.
Läksykerhon vapaaehtoisina ohjaajina on toiminut 11 seniori-ikäistä suomalaista − puolet enemmän kuin
alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. Vapaaehtoisten joukko kasvoi syksyn aikana, kun toiminnassa
mukana olleet toivat ystäviään mukaan vapaaehtoistoimintaan. Innostuneiden ja pätevien senioreiden
joukossa on esimerkiksi entinen kieltenopettaja, matematiikan opettajien kouluttaja sekä sujuvaa venäjää
puhuva entinen ulkoministeriön virkamies. Kaikkia senioreita yhdistää aito kiinnostus auttaa lapsia läksyjen
teossa kannustavan ja positiivisen ilmapiirin kautta. Seniorit ovat saaneet läksykerhotoiminnasta
säännöllisen harrastuksen, joka tuo iloa ja merkityksellisyyden tunnetta.
Kouluyhteistyötä tehtiin Meri-Rastilan ala-asteen kanssa. Kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo 1315, järjestettävässä kerhossa on käynyt keskimäärin 25 lasta joka kerta. Suurin osa heistä on
maahanmuuttajataustaisia. Tasavertaisuuden nimissä ja vastakkainasetteluja välttääksemme emme
kuitenkaan ole rajanneet kerhoa vain maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Kerhon suuri suosio on yllättänyt
ohjaajat − parhaimmillaan lapsia on ollut paikalla jopa 40. Moni lapsi on myös kysynyt, voisiko läksykerhoon
tulla joka päivä. Uskomme, että turvallisten ja kannustavien ohjaajien läsnäolo yhdistettynä rauhalliseen
ympäristöön, on tehnyt kerhosta suositun lasten keskuudessa. Koulun henkilökunta on ollut erityisen
ilahtunutta siitä, että oppimisvaikeuksienkin kanssa painivat oppilaat ovat käyneet säännöllisesti
läksykerhossa. Myös Kallahden ja Vuosaaren ala-asteen oppilaita on osallistunut kerhoon.
Yksi onnistumisen tarina, jossa käy ilmi läksykerhon koulutyötä tukeva ilmapiiri, on ollut
kuudesluokkalainen Nooruldeen. Nooruldeen tuli kerhoon opettajan suosituksesta. Hän puhui tuskin
lainkaan suomea, sillä oli vastikään muuttanut Suomeen. Yhteisen kielen puuttumisesta huolimatta,
seniorimme huomasivat heti, että Nooruldeen on matematiikassa erittäin lahjakas. Nooruldeen palasi
kerhoon joka kerta, ja muutaman kerhokerran jälkeen hän alkoi puhua hieman suomea ja jäi läksyjenteon
jälkeenkin kerhoon muiden lasten kanssa, vaikka oli aluksi aina kiirehtinyt pois läksyjen valmistuttua.
Läksykerhotoiminta istuu järjestömme toimintaan erinomaisesti, koska maahanmuuttajaperheiden
hyvinvointi ja sujuva integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ovat avaintavoitteitamme.
Kantasuomalaisten seniorivapaaehtoiset rikastuttavat maahanmuuttajajärjestömme
toimintaa.
Sukupolvien välinen vuorovaikutus projektissa on ollut ainutlaatuista: läksykerhotoiminta on luonut niin
koululaisten, seniorien kuin muidenkin järjestön toimijoiden välille kohtaamisia, joita he eivät muuten
elämässään välttämättä kokisi. Olemme olleet niin tyytyväisiä läksykerhoon, että aiomme integroida sen

osaksi vakituista toimintaamme. Jatkuvuutta menestyksekkäästi alkaneelle toiminnalle auttaa iloksemme
se, että kaikki vapaaehtoiset seniorit haluavat jatkaa läksyohjaajina keväällä 2016.
Lämmin kiitos Alli Paasikiven Säätiölle tärkeän ja hyvää mieltä tuottavan työn mahdollistamisesta!

