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1.

Moninaisuus on rikkautta

1.1. Rovaniemi on kansainvälinen kaupunki,
jossa on vilkas kulttuurielämä
Kulttuurielämä sitoo yksilöistä yhteisön
Kulttuurielämä tarkoittaa asioita, joita paikallisyhteisön ihmiset tekevät yhdessä viihtyäkseen, nauttiakseen toistensa seurasta ja tutkiakseen elämän
eri puolia. Kulttuuri sitoo yhteisön jäsenet yhteen,
tuottaa ilmaisuja, välittää kokemuksia, tekee elämästä
mielekästä. Rovaniemi näkee, että kulttuurielämällä
on suuri merkitys uusien asukkaiden juurtumiseen
paikkakunnalle.
Rovaniemen asukasluku kasvaa muun muassa
maahanmuuton vuoksi. Korkeakoulut, matkailuala
ja tuotekehitys tuovat kaupunkiin ihmisiä kaikkialta
maailmasta. Rovaniemi on vastaanottanut ja kotouttanut pakolaisia pitkäjänteisesti. Kaupungin kulttuurielämälle moninaisuus on rikkaus. Rovaniemen
kulttuurialan kotouttamisohjelma esittää keinoja
maahanmuuttajaväestön kulttuuripalveluiden ja -osallisuuden erityistarpeiden täyttämiseksi.
Kulttuurijohtaja Marja Wideniuksen käynnistämän
Kultti-projektin tavoitteena oli koota Rovaniemelle
maahanmuuttajatyötä kulttuurialalla tekevien yhteistyöverkosto, aloittaa maahanmuuttajista koostuvan
asiakasraadin toiminta ja suunnitella kulttuurialan
kotouttamisohjelma toimenpide-ehdotuksineen.
Projekti alkoi 1.6.2013 ja päättyy 31.5.2014. Projektia
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rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELYkeskus sekä Rovaniemen kaupunki. Projektissa työskentelivät osa-aikaisina projektikoordinaattori Riikka
Vuorenmaa ja kokemusasiantuntija Sintija Dutka.

Kulttuuri on läsnä paikkakunnalle
juurtumisen jokaisessa vaiheessa
Kulttuurialan kotouttamisohjelman tavoittelema
Rovaniemi on eloisa yhteisö, joka aktiivisesti ottaa
vastaan ja perehdyttää uudet jäsenensä. Rovaniemelle
muuttanut henkilö on tervetullut, pääsee vaivattomasti
osaksi yhteisöä ja tuntee itsensä sen tasavertaiseksi
jäseneksi. Uudet kuntalaiset osallistuvat yhteisön
toimintoihin alusta alkaen. Ohjelma tukee rovaniemeläisen kulttuurisen monimuotoisuuden ylläpitoa ja
luontevaa kehitystä. Se ehdottaa toimenpiteitä, joilla
varmistetaan uusien rovaniemeläisten tasavertainen
osallisuus kulttuurin normaalipalveluihin. Näihin kuuluvat viestinnän kehittäminen ja matalan kynnyksen
palveluiden tukeminen. Kaikki tarvitsevat toisinaan
myös kohdennettuja palveluita.
Kulttuurialan kotouttamisohjelman tavoitteena on
tukea jokaisen maahanmuuttajan yksilöllistä matkaa
rovaniemeläiseksi. Se, mikä koskettaa yhtä syvällisesti,
ei toimi lainkaan jonkun muun kohdalla. Ohjelmassa

on kiinnitetty huomiota myös eri ikäryhmien erilaisiin
tarpeisiin. Etenkin lastenkulttuurin on kosketettava
jokaista rovaniemeläistä lasta perheen taustasta tai
tulotasosta riippumatta.
Ohjelman jäsennyksenä toimii ajatus uudelle
paikkakunnalle juurtumisen vaiheista ja nivelkohdista. Kulttuurielämän on oltava läsnä kaikissa vaiheissa ja kussakin vaiheessa tietynlainen palveluiden
kohdennus voi olla erityisen vaikuttava. Ohjelma
pyrkii tunnistamaan nämä hetket ja tarjoaa niihin
toimenpide-ehdotuksia. Ohjelma kuvaa myös taustarakenteita, joiden on oltava kunnossa toimenpiteiden
onnistumiseksi. Väliotsikot ovat kuvauksia onnistuneesta tulevaisuudesta. Leipäteksti tarjoaa ratkaisuja
niihin pääsemiseksi. Lukija saa käsityksen ohjelman
asettamasta tavoitetilasta silmäilemällä otsikot.

Kotoutuminen koskee koko yhteiskuntaa
Lapin maahanmuuttostrategia 2017 kuvaa selkeästi
lappilaisen tahtotilan: Lappi on moniarvoinen ja
monikulttuurinen maakunta, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja edellytykset elää, asua ja
tehdä työtä. Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma on linjassa Lapin maahanmuuttostrategian
tavoitteiden kanssa ja osallistuu sen toteuttamiseen.
Rovaniemen kaupungin toiminnan suuntaa ohjaa
kaupunkistrategia. Kulttuurialan kotouttamisohjelman
kirjoitusajankohtana kaupunkistrategiaa oltiin juuri
päivittämässä vuosille 2015–2018. Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi kaupungilla on useita ohjelmia.
Kotoutumisen varmistaminen on luonteeltaan
poikkihallinnollista, ja sen toteuttamiseksi Rovaniemi
on laatinut kotouttamisohjelman vuosille 2014–2020.
Kotouttamisohjelma on kunnalle lakisääteinen, ja
siinä on sivuttava myös kulttuuria. Kultti-projekti
ehti viemään joitain toimenpide-ehdotuksia yleiseen kotouttamisohjelmaan. Loput pääsevät mukaan
kotouttamisohjelman päivityksiin. Kulttuurialan
kotouttamisohjelma on toimialakohtainen kehitysohjelma.
Rovaniemen kaupungin päätösten toteuttamista
ja vaikuttavuutta seuraa tarkastuslautakunta. Vuoden
2012 arviointikertomuksessaan se kehottaa kaupunkia
siirtyä raskaista ja korjaavista palveluista kevyempiin
ja ennaltaehkäisevämpiin palveluihin. Kotoutumisen
ja yhteisöllisyyden edistäminen kulttuurin keinoin on
yksi vastaus tarkastuslautakunnan kehotukseen.

1.2. Lähtökohdat ovat hyvät
Maahanmuutto rikastaa
kaupunkikulttuuria
Rovaniemellä on yli 60000 asukasta. Heistä 1400 on
ulkomaan kansalaisia. Tämä on hieman vähemmän
kuin koko Suomessa keskimäärin, mutta vastaa
muiden samankokoisten kaupunkien tilannetta.
Rovaniemelle muuttaa ulkomailta vuosittain yli 300
henkilöä. Kaupungin asukasmäärän lisääntymisestä
merkittävä osa johtuu maahanmuutosta. Jokaisella
muuttajalla on oma, erityinen taustansa ja syynsä,
jotka ovat tuoneet hänet napapiirille. Rovaniemen
suurimmat kansalaisuusryhmät olivat vuonna 2011
Venäjä, Irak, Ruotsi ja Myanmar. Kaikkiaan Rovaniemellä asui 88:n eri maan kansalaisia.
Rovaniemen maahanmuuttajista pakolaisia on noin
kolmannes. Kaupunki on 2000-luvulla ottanut vastaan
50–80 pakolaista vuodessa. Heistä suurin osa on kiintiöpakolaisia. Suomen Punaisen Ristin ylläpitämässä
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa on sata
asiakaspaikkaa Rovaniemellä. Turvapaikanhakijoita ei
kuitenkaan tilastoida rovaniemeläisiksi.
Rovaniemen korkeakouluissa opiskelee vuosittain
kuutisensataa kansainvälistä opiskelijaa. He asuvat
kaupungissa erimittaisia aikoja. Lisäksi korkeakoulut
työllistävät vuosittain kymmeniä kansainvälisiä
opettajia ja tutkijoita. Myös moni muu toimiala tuo
Rovaniemelle ulkomaisia työntekijöitä. Lapin alueella ulkomaan kansalaiset ovat työllistyneet etenkin
hallinnossa, majoitus- ja ravitsemusalalla, terveys- ja
sosiaalipalveluissa, kaupan alalla ja teollisuudessa.
Jotkut Rovaniemelle alun perin väliaikaisesti
päätyneet alkavat juurtua paikkakunnalle ja toisaalta
moni pysyvästi asettunut joutuu muuttamaan mieltään. Maahanmuuttajan jäämistä Rovaniemelle voi
vaikeuttaa esimerkiksi sosiaalisten tai ammatillisten
verkostojen puute, työttömyys, puutteelliseksi koettu
suomen kielen taito tai vaikeudet valtaväestöstä poikkeavan elämäntavan noudattamisessa. Kulttuuripalvelut voivat vaikuttaa näihin kaikkiin syihin.

Uudet rovaniemeläiset haluavat
tutustua naapureihinsa
Kultti-projekti järjesti maahanmuuttajista koostuvan
asiakasraadin kanssa seitsemän tapaamista. Jokaisella
tapaamisella oli joku kulttuurielämään liittyvä aihe.
Ensimmäisessä tapaamisessaan raati määritteli kulttuuria. Tärkeimmäksi kulttuurin esiintymismuodoksi
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raati määritteli yhdessä tekemisen: juhlat, tapahtumat
ja kulttuuriharrastukset. Kulttuurin rajaaminen oli
vaikeaa. Mikä inhimillinen toiminta ei olisi kulttuuria?
Viimeisessä tapaamisessa raati kokosi kotoutumisen
eri vaiheisiin liittyviä tarpeitaan.
Raadin viesti oli, että ulkomailta Rovaniemelle
muuttaneen on tärkeintä tutustua muihin kaupunkilaisiin. Sosiaaliset suhteet motivoivat kielen oppimista
ja auttavat löytämään oman paikan yhteisössä. Verkostoituminen helpottaa työnsaantia ja parantaa mielialaa.
Kulttuurialalla on erinomaiset mahdollisuudet tarjota
yhdessäolon ja tutustumisen tilaisuuksia.
Raadin keskusteluissa samoja toiveita ja kehitysehdotuksia nousi esiin toistuvasti. Kannanotot koskettanevat kaikkia kuntalaisia:
ff Kulttuuri on perustavanlaatuinen ihmisoikeus.
ff Maahanmuuttajat haluavat osallistua
heitä koskevan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
ff Kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus
kulttuuriosallisuuteen perheen tulotasosta tai taustasta riippumatta.
ff Yhteisöllisyys syntyy yhdessä olemisesta ja yhdessä tekemisestä.
ff Omatoimisuutta hidastavat asiat ovat usein
hyvin pieniä ja helposti ratkaistavia.
ff Kaupunkiorganisaation on kasvatettava
koko väestöä monimuotoisuuteen.
ff Vain monikanavainen viestintä tavoittaa useimmat.
ff Keskeisellä paikalla oleva yhteinen tila
virkistäisi kulttuurielämää, palvelisi
yhteisöllisyyttä ja lisäisi tasa-arvoa.

Rovaniemen kulttuuriala on tehnyt
jo pitkään maahanmuuttajatyötä
Kultti-projekti haastatteli useita rovaniemeläisiä
kulttuurialan toimijoita kesällä ja syksyllä 2013. Maahanmuuttajien saaminen normaalipalveluiden pariin
nähtiin kaikissa organisaatioissa tärkeänä. Moni halusi
myös työskennellä heidän kanssaan kohdennetusti ja
kotouttavasti. Tästä oli kokemuksia niin kirjastolla, eri
taiteenaloilla kuin museoillakin.
Kulttuurialan toimijat kokivat voivansa antaa paljon
uusille rovaniemeläisille. Ne uskoivat voivansa tukea
muuttoliikkeeseen liittyvää identiteettityötä yksilö- ja
yhteisötasolla, helpottaa paikkakuntaan tutustumista
ja sinne juurtumista sekä tukea kielen oppimisessa.
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Toimijoilla oli kokemuksia yhteisöllisistä taideprojekteista, monikulttuuristen harrastusryhmien luomisesta
sekä museopedagogiikasta.
Haasteiksi toimijat kokivat maahanmuuttajien
tavoittamisen silloin, kun he eivät ole osa jotakin
ryhmää, kuten koulutusryhmää tai koululuokkaa.
Kulttuurialan toimijat kokivat, ettei muilla sektoreilla
tiedetä tarpeeksi kulttuurialan keinoista ja osaamisesta.
Sitä voisi hyödyntää kotoutumisen tukena paljon
enemmänkin. Yhteistyötä eri sektoreiden välillä oli,
mutta se tuntui kulttuurialan kannalta lyhytjänteiseltä
tai sitä ei suunniteltu yhdessä. Kulttuurialalta puuttui
tietoa rovaniemeläisestä maahanmuutosta ja kotouttamistoimista.
Toimijat toivoivat yhteistyöverkostoa, jossa vaihtaa
kokemuksia ja ideoita sekä löytää kumppaneita. Ne
tarvitsisivat henkilöresursseja erityisryhmille kohdennettavan toiminnan järjestämiseen.

1.3. Toimijat sitoutuvat
ohjelmaan yhdessä
Jotta Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma
voisi toteutua, kulttuurialan on kokonaisuudessaan osallistuttava siihen. Kaupunkiorganisaatiossa
ohjelman hyväksymisestä päättää vapaa-ajanlautakunta. Tilaajapuolella Sivistyspalveluiden vastuualue ja
tuottajapuolella Vapaa-ajan palvelut vievät ohjelmassa
ehdotettuja toimenpiteitä käytäntöön mahdollisuuksiensa mukaan. Ohjelman valmisteluun on osallistunut
myös suuri joukko muita toimijoita. Allekirjoittamalla
ohjelman ne ilmaisevat pyrkivänsä yhdessä ohjelmassa kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Allekirjoittaneet haluavat varmistaa että jokaiselle
uudelle rovaniemeläiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua kaupungin kulttuurielämään ja tuntea itsensä
osaksi monimuotoista rovaniemeläisyyttä. Ne pyrkivät
edistämään tämän ohjelman toteutumisen omissa
päätöksissään ja toimissaan, sekä tukemaan toisiaan
yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Yhteistyö vie
kaupunkikulttuuria kokonaisuudessaan eteenpäin.
Ohjelman allekirjoittaminen ei ole sopimusvelvoite.
Ohjelman toteuttamisessa mukana olevat tahot
omistavat sen yhdessä ja ovat yhdessä vastuussa sen
pitämisestä ajan tasalla, reagoimisesta muuttuvaan
maailmaan.

Ohjelmaan sitoutuneet tahot
Rovaniemen kaupunki
Vapaa-ajanlautakunta

Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto

Lapin maakuntamuseo

Lapin musiikkiopisto

Rovaniemen kirjasto

Viestintäyksikkö

Yleinen kulttuuritoimi

Maahanmuuttajatoimisto

Rovaniemen taidemuseo

Lapin kamariorkesteri

Rovaniemen kuvataidekoulu

Rovaniemen aikuislukio

Muut toimijat
Kulttuuriyhdistys Valsa

Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto

Rovalan Setlementti ry

Kansalaisfoorumi, Lapin aluetoimisto

Lapin taiteilijaseura

Rovaniemen mahdollisuuksien tori

Monitaideyhdistys Piste

Lapin tanssiopisto

Rovaniemen teatteri – Lapin alueteatteri

Arktiset maahanmuuttajat - Arctic Immigrants ry

Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry. /
Neuvokas

Sirkus Taika-Aika

Tanssiteatteri Rimpparemmi

Lapin nukketeatteriyhdistys

Rovaniemen elokuvakerho Cinema ry

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta

Taiteen edistämiskeskus / Lapin aluetoimipiste

Suomen Punainen Risti /
Rovaniemen vastaanottokeskus

Tiedekeskus Pilke

Taito Lappi
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2.

Hallinnolliset rakenteet tukevat
kulttuurialan osallistumista
kotouttamiseen

2.1. Tieto kulkee toimijoiden välillä
Monikanavainen viestintä
saavuttaa jokaisen
Ei taida olla olemassa sellaista viestintää, joka tavoittaisi kaikki. Joku haluaa hakea tiedon tarjonnasta
omalla ajallaan netistä, toinen seuraa sosiaalisen
verkostonsa suosituksia. Osalle kaikki kirjallinen
informaatio on vaikeaa, koska tieto välittyy ja sisäistyy
parhaiten kohtaamalla, tekemällä, puhumalla tai
visuaalisin merkein. Monimuotoisuus koskee kaikkia
väestöryhmiä. Pelkkä tiedon kääntäminen ja julkaisu
eri kielillä tukee vain pientä osaa kotoutujista ja voi
pahimmillaan olla resurssien haaskausta. Tiedotuksessa on käytettävä useita väyliä ja muistettava puskaradion tärkeys. Useiden yhtäaikaisten menetelmien
käyttäminen voi jopa tukea tekstuaalisen informaation
hakemisen ja omaksumisen taitoja.
Ehdotukset:
ff Rovaniemen verkkoviestintä ja kulttuurihallinto
työstävät rovaniemi.fi/kulttuuri -sivuston
käyttäjäystävällisemmäksi. Sivustolla pyritään
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käyttäjälähtöisyyteen, selkeään kieleen ja
rakenteeseen sekä ajankohtaisuuteen.
ff Sivustolle lisätään mahdollisuus löytää
kulttuuripalveluja erilaisten käyttöliittymien
avulla, esimerkiksi kartalta tai harrastuslistasta.
ff Kaikki kulttuurialan toimijat osallistuvat
kaupungin tapahtumakalenterin kehittämiseen kattavammaksi ja tunnetummaksi.
Ne lisäävät palveluun omat tapahtumansa,
resurssiensa salliessa myös englanniksi.
ff Maahanmuuttajatoimisto ja muut kotouttajat
pyytävät kaupungin kulttuurituottajilta
materiaalia alkuvaiheen palveluesitteisiin
ja muihin kotouttamisessa käytettyihin
aineistoihin sekä infotilaisuuksiin.

Avainhenkilöt välittävät tietoa
Maahanmuuttajien tavoittamisessa on avainhenkilöitä,
joiden kautta tieto kulkee ryhmille. Heitä ovat esimerkiksi opettajat, tukihenkilöt ja järjestöaktiivit. Kulttuurialan on tarjottava heille perehdytystä palveluistaan ja
menetelmistään sekä kiinnostavaa ajantasaista tietoa

välitettäväksi. Avainhenkilöitä ei saa toisaalta uuvuttaa
viestitulvaan. Heidän on koettava välittäjän roolinsa
palkitsevana.
Ehdotukset:
ff Kulttuuriala kartoittaa yhteistyönä avainroolit
ja avainhenkilöt ja tekee näistä verkoston
yhteiseen käyttöön tietokannan, joka täyttää
tietorekisterien lailliset ja eettiset periaatteet.
ff Verkosto tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden
tilata koostettu tiedotuskirje sähköisenä.
ff Verkosto kutsuu avainhenkilöt vuosittain
tutustumistapaamiseen, jossa kulttuuritoimijat
esittelevät heille palveluita, mutta myös kuullaan
heidän toiveitaan. Yksittäiset kulttuuritoimijat
järjestävät avainhenkilöille tutustumis- ja perehdytystilaisuuksia myös omasta toiminnastaan
ff Avainhenkilöt siirtävät hiljaista tietoa omissa
organisaatioissaan ja kumppaneilleen

Kuntalaiset keskustelevat
vilkkaasti internetissä
Palveluiden kehittäminen perustuu ajatusten vaihdolle.
Kaupungin on paitsi tarjottava tilaa ajatuksille, myös
kuunneltava ja vaikututtava ajatuksista. Internet tarjoaa lukuisia vaihtoehtoisia keskustelun tapoja myös
kotouttavien kulttuuripalveluiden ja yhdenvertaisuuden kehittämiselle. Mielipiteenilmaisun on oltava
helppoa. Kaupungissa on osaamista keskustelun
innoittamisesta. Tätä tulisi hyödyntää myös sähköisesti.
Ehdotukset:
ff Verkkoviestintä lisää rovaniemi.fi/kulttuuri
-sivuille keskustelumahdollisuuden. Keskustelua
moderoidaan joukkoistetusti, kuten Rovaniemen
kaupungin Kanava-projektissa. Moderoijina
ovat kaikki kaupungin kulttuurialan työntekijät,
joilla on päivitysoikeus internet-sivuille.
ff Kulttuuritoimijat ja kulttuurihallinto järjestävät
teemoitettuja keskustelukampanjoita, tarvittaessa
vähemmistökielillä. Keskustelun aktivoimiseksi
kulttuuriala pyytää kuhunkin kampanjaan teeman
mukaisia kumppaneita muilta sektoreilta.
ff Kaupunkiorganisaation toimijat jakavat
toisilleen hyviä käytäntöjä OtaKantaa.
fi -palvelun onnistuneesta käytöstä.
ff Kulttuurialan ammattilaiset ovat läsnä ja
tekevät kulttuuripoliittisia keskustelunavauksia
sosiaalisessa mediassa. He kutsuvat ja rohkaisevat
mukaan tuntemiaan uusia rovaniemeläisiä.

ff Kulttuurihallinto järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia kulttuuripalveluiden
ja -avustusten pitkän tähtäimen suunnittelun
ja palvelurakenteen kehittämiseksi.
ff Kaupungin verkkoviestintä, ammattimedia, Lapin
yliopisto ja Lapin taidetoimikunta tarjoavat
apuaan kulttuuritoimijoille ja vähemmistöryhmille
keskustelevan mediakulttuurin luomiseksi.
ff Kotouttajat ottavat kulttuurikeskusteluun osallistumisen yhdeksi kotoutumis- / kielikoulutuksen
opintotehtäväksi. Tehtävänä voi olla esimerkiksi
kirjoittaa palaute tai kritiikki taidekokemuksesta tai
tehdä ehdotus uudenlaisesta kulttuuritapahtumasta.
ff Rovaniemi hyödyntää Kanavan tyyppisiä
julkista tilaa hyödyntäviä viestinnän
keinoja etenkin kulttuurialalla.

Rovaniemeläiset toimijat hyödyntävät
valtakunnallisia palveluita
Kotouttajilla, maahanmuuttajilla, kulttuurialalla ja
soveltavan taiteen tekijöillä on kaikilla omat valtakunnalliset viestintäverkostonsa. Rovaniemi on ansiokkaasti osa valtakunnallista keskustelua. Eri toimialojen tietämys muiden alojen viestintäpalveluista on
kuitenkin puutteellista. Valtakunnallisia palveluita olisi
hyödynnettävä paremmin.
Ehdotukset:
ff Kulttuuritoimijat tutustuvat maahanmuuttajille
suunnattuun Infopankki-tietopalveluun. Ne
tekevät palvelun ylläpitäjille ehdotuksia kulttuurin
näkyvyyden parantamiseksi Infopankissa niin
valtakunnan tasolla kuin paikallisestikin.
ff Rovaniemeläiset toimijat ja taiteilijat
esittäytyvät valtakunnallisissa kulttuurin
tekijöiden tietokannoissa, kuten sovellataidetta.
fi ja catalysti.fi. Sosiaali- ja kasvatusala käyttävät
palveluita kumppanien etsimisessä.
ff Toimijat, etenkin Taiteen edistämiskeskuksen
Lapin toimipiste, välittävät toisilleen tietoa
oman alansa valtakunnallisista palveluista.

2.2. Toimijat tekevät
pitkäjänteistä yhteistyötä
Hajanaisesta, projekteina toteutetusta toiminnasta
siirrytään pysyvään ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön.
Tämä säästää resursseja, syventää tuloksia ja lisää
saavutettavuutta.
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Sektorirajat ovat ylitystä varten
Kulttuuria soveltavien palveluiden järjestäminen
onnistuu parhaiten monialaisena yhteistyönä. Eri
sektoreiden on tunnistettava toistensa tarpeet ja osaamisen, arvostettava toistensa menetelmiä sekä osattava hyödyntää toisiaan niin hallinnossa kuin kentälläkin. Toimijoiden verkostot rakentuvat helposti oman
alan ympärille, jolloin niiltä puuttuu sekä kontakteja
että tietoa yhteiskunnan muiden osien työstä.
Ehdotukset
ff Kaupunki kutsuu koolle monialaisia tapaamisia
eri kohderyhmien palveluiden parantamiseksi.
ff Myös muut toimijat muistavat ylläpitää suhteitaan
oman alansa ulkopuoliseen yhteiskuntaan.
ff Kaikki toimijat huolehtivat, että myös oman alan
ulkopuolisen henkilön on helppo hahmottaa
niiden nettisivuilta yhteyshenkilöt ja näiden roolit.
ff Kaupungin eri hallinnonalat varaavat rahaa
sektorirajat ylittävälle toiminnalle ja osallistuvat
tällaisen toiminnan kustannuksiin tasapuolisesti.

Vapaa-ajanlautakunta hakee
hankerahoitusta koordinointityölle
Kaupungin vapaa-ajan palveluissa työskentelevä
yhdenvertaisuuskoordinaattori varmistaisi, että
Kulttuurialan kotouttamisohjelman toimenpide-ehdotukset saadaan käytäntöön. Yhteisötaiteen keinoin
kotouttamista on mahdollista laajentaa koskemaan
koko kaupunkiyhteisöä. Rovaniemen kaupunki voisi
hakea Euroopan unionin Sosiaalirahastolta rahoitusta
yhdenvertaisuuskoordinaattorin ja yhteisötaiteilijoiden
palkkaamiseen.
Koordinaattori työskentelisi kohdennetusti huomioitavien väestöryhmien parissa. Näitä ovat kulttuurivähemmistöjen lisäksi esimerkiksi kehitys- ja aisti- ja
liikuntavammaiset, pitkäaikaissairaat, vanhukset sekä
riskiperheet ja -nuoret.
Kukin yhteisötaiteilija työskentelisi vuoden ajan.
Yhteisötaitelija voisi kutsua työparikseen toisen
ammattitaiteilijan yhteen vuoden esiintuloistaan. Pari
mahdollistaa taiteellisesti korkeatasoisen projektin
valmistamisen erityisryhmän kanssa. Työpareja voivat
muodostaa esimerkiksi ohjaaja ja käsikirjoittaja, valokuvaaja ja äänisuunnittelija, mediataiteilija ja koreografi, ympäristötaiteilija ja muusikko ja niin edelleen.
Koordinaattorin työnkuvaan kuuluisi:
ff Jatkaa asiakasraatien järjestämistä sekä
toimia välittäjänä raadin ja kulttuuritoimi-
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joiden välillä niin, että raatityö hyödyttää
merkittävästi kaikkia siihen osallistuvia.
ff Järjestää säännöllisiä tapaamisia toimijaverkoston kesken. Koordinaattori voi
kutsua tapaamisiin asiantuntijoita, joiden
tapaamisesta on hyötyä toimijoille.
ff Kehittää kulttuurialan viestintää kohderyhmille
yhdessä Lapin taidetoimikunnan kanssa.
ff Tukea muita toimijoita Kulttuurialan kotouttamisohjelman toimenpide-ehdotusten toteutumisessa.
ff Tukea kulttuuripoliittista keskustelua niin, että se on
esimerkiksi sähköisen median ja kaikille avointen
tapaamisten muodossa kuntalaisia kiinnostavassa
ja osallistumisen mahdollistavassa muodossa.
ff Järjestää vuosittain kulttuuriosallisuuden arviointikysely internetissä ja kohderyhmien parissa ja
tätä kautta arvioida toimenpiteiden onnistumista.
ff Tukea yhteisötaiteilijan työtä hallinnollisissa
asioissa ja toimia hänen työparinaan.
ff Toimia kulttuurihallinnon erityisasiantuntijana
kaupungin päätöksenteon eri vaiheissa.
ff Kehittää rahoitus- ja sopimusmallin, jolla hänen
työnsä voi jatkua hankekauden jälkeen.
Yhteisötaiteilijoiden työnkuvaan kuuluisi:
ff Edistää vähemmistö- ja erityisryhmien
näkyvyyttä Rovaniemen kulttuurin tekijöinä.
ff Järjestää kohtaamisia vähemmistö- ja erityisryhmiin kuuluvien ja valtaväestön kesken.
ff Solmia kumppanuus / kumppanuuksia jonkin
erityisryhmän kanssa oman kautensa ajaksi.
ff Suunnitella yhdessä ryhmänsä kanssa miten
ryhmä haluaa tulla näkyväksi: esiintymällä,
näyttelynä, musiikkina sekä sen, millaista
työprosessia taiteilija ja ryhmä käyttävät.
ff Valmistaa ryhmänsä kanssa taideteoksen tai teoksia
sekä saattaa nämä kaikkien kaupunkilaisten
koettavaksi taiteenlajille sopivalla tavalla.
ff Tuoda soveltava- tai yhteisötaide näkyväksi kaikille
kaupunkilaisille 2–3 kertaa vuodessa: Rovaniemiviikolle, talvikaudelle ja kevään päätteeksi.
ff Osallistua ja innostaa kulttuuripoliittiseen keskusteluun yhdenvertaisuuden toteutumisesta taidealoilla.

Päättäjät ovat läsnä
Rovaniemen on tuotava kulttuuripoliittinen päätöksentekonsa lähemmäksi asukkaita ja toimijoita. Päättäjät tarvitsevat kokemustietoa, eivät ainoastaan lukuja,
tueksi linjauksilleen. Toimijat toivovat kohtaavansa
esimerkiksi vapaa-ajanlautakunnan jäseniä oman
toimintansa käyttäjinä.

Ehdotukset
ff Kulttuurihallinto järjestää vuosittain, esimerkiksi
ennen kulttuuriavustusten hakuaikaa, tapaamisen
kulttuurialan toimijoille. Tilaisuudessa lautakunta
voi pyytää ideoita tai kommentteja linjauksiinsa
sekä palautetta järjestelmän toimivuudesta. Toimijat
puolestaan voivat esittäytyä ja tehdä ehdotuksia
sekä saavat tietoa rahoitusmahdollisuuksista. On
tärkeää, että etenkin uudet toimijat pääsevät esille.
ff Kulttuurialan toimijoilla on tieto siitä, miten ne
tavoittavat vapaa-ajanlautakunnan ja millainen
viestintä palvelee lautakuntaa parhaiten.
ff Kulttuuritapahtumien järjestäjät kutsuvat
poliittisia toimijoita tilaisuuksiinsa.
ff Rovaniemellä järjestetään seminaareja sekä
keskustelu- tai tapaamistilaisuuksia, joiden aiheena
on alueellinen kulttuuripolitiikka. Järjestäjinä voivat
olla niin Lapin yliopisto, Rovaniemen kaupunki, Taiteen edistämiskeskus kuin pienemmätkin toimijat.
ff Poliittiset puolueet ottavat kantaa kulttuuripolitiikkaan, kulttuurin soveltavien menetelmien
käyttöön ja yhdenvertaisuuden järjestämiseen
omissa ohjelmissaan sekä pitävät näitä
aiheita esillä poliittisessa keskustelussa.

ff Kun verkoston jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin tilaisuuksiin, ne tuovat näiden
annin jakoon paikalliselle verkostolle.
ff Rovaniemeläiset toimijat arvioivat käytäntöjään
suhteessa muihin kaupunkeihin. Ne hakevat ideoita niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.
ff Kulttuurialan toimijat liittyvät Lapin MaKo-verkostoon, jota ylläpitää Lapin ELY-keskus. Verkoston
kautta ne saavat tietoa maahanmuuttaja- ja kotouttamistyöstä muilla sektoreilla sekä valtion tasolla.

Alan toimijat ovat verkostoituneet

Aina, kun kulttuuriala suunnittelee toimintaa jollekin
erityisryhmälle, sen tulee ottaa kohderyhmän edustaja mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Mitä isommasta organisaatiosta tai projektista on kyse,
sitä tärkeämpää tämä on. Toimijoiden on tunnettava
erilaisten kohderyhmien edustajia jo entuudestaan tai
tiedettävä kuinka heihin saa yhteyden.

Rovaniemellä maahanmuuton parissa taiteen ja
kulttuurin keinoin työskentelevät tahot ovat Kulttiprojektin aikana muodostaneet yhteistyöverkoston.
Niiden tulee jatkaa yhteistä keskustelua, työnsä
yhteistä koordinointia ja toistensa osaamisen ja kokemuksen hyödyntämistä. Verkostoa kannattaa tehdä
tutuksi kuntalaisille ja valtakunnallisille toimijoille.
Verkostoon tulee olla helppo päästä mukaan.
Kun verkoston jäsenet tuntevat toisensa ja niiden
välillä on luottamuksen ilmapiiri, on jokaisen helppo
löytää yhteistyökumppani.
Ehdotukset:
ff Kultin työntekijät lisäävät projektin
nettisivuille listan Kulttuurialan kotouttamisohjelman työstämiseen osallistuneista
tahoista ja niiden yhteystiedoista.
ff Toimijaverkosto ratkaisee keinot ja
vastuut yhteystietolistan ylläpitämiseksi
siirtymäajalla ja sen jälkeen.
ff Toimijat muistavat päivittää omat tietonsa
esimerkiksi henkilömuutosten yhteydessä.
ff Toimijaverkosto perustaa yhteisen sähköisen
keskustelualustan. Toimijat käyttävät sitä säännöllisesti yhteistyön ja yhdessä suunnittelun tukemiseen.

2.3. Toiminta
suunnitellaan yhdessä
Yhteisiin päämääriin on helppo sitoutua, kun tavoite
ja menetelmät on muodostettu yhdessä. Erilaisten
tekijöiden osaaminen tulee parhaiten hyödynnetyksi
suunnitteluvaiheessa. Kotouttavaa kulttuurityötä
tekevät tahot toimivat avoimesti, keskustellen ja erilaisista näkökulmista innostuen.

Suunnittelussa on aina mukana
kokemusasiantuntija

Ehdotukset
ff Kulttuurialan yhdistykset pyrkivät aktiivisesti
saamaan jäsenistöönsä maahanmuuttajia sekä
kieli- ja kulttuurivähemmistöjen edustajia.
ff Rahoittajat, kuten Rovaniemen kaupunki,
ELY-keskus ja Kansalaisfoorumi edellyttävät
kokemusasiantuntijuutta erityisryhmille
kohdennetun toiminnan työsuunnitelmissa
sekä huomioivat tästä aiheutuvat mahdolliset
lisäkustannukset rahoituspäätöksissään.
ff Soveltavien kulttuuripalveluiden tilaajat vaativat
kilpailutuksissaan ja yhteistyösopimuksissaan,
että toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu kohderyhmien edustajia.
ff Toimijat työllistävät maahanmuuttajia
asiantuntijatehtäviin ja kouluttajiksi, myös
kouluttamaan valtaväestöön kuuluvia.
ff Kulttuurialan toimijat tarjoavat kokemusasiantuntijoilleen täydennyskoulutusta ja kursseja, jotka
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auttavat hahmottamaan muun muassa suomalaisen
yhteiskunnan kulttuurituotantoa, rahoitusmalleja,
projekti- ja hankesuunnittelua ja työnkuvia.
ff Kulttuuritoimijat kutsuvat uusia rovaniemeläisiä
kertomaan kokemuksistaan ja arvioimaan
kulttuuripalveluita esimerkiksi Arktiset
maahanmuuttajat -yhdistyksen, MoniNetin
tai maahanmuuttajatoimiston kautta.
ff Toimijat huomioivat, että maahanmuuttajat
ovat yksilöitä. Kukaan yksittäinen henkilö
ei voi edustaa heitä kaikkia, vaikka tuokin
keskusteluun oman asiantuntijuutensa.
Näkemyksiä tarvitaan siis useilta eri tahoilta.

Ehdotukset:
ff Verkoston jäsenet kutsuvat vuorotellen
tapaamisen koolle. Kussakin kokoontumisessa sovitaan, kenen tai keiden vastuulla
seuraavan kokoontumisen järjestäminen on.
Koollekutsuja anoo vapaa-ajanlautakunnalta
rahoitusta työskentelypäivän kustannuksiin.
ff Tapaamisissa voidaan jatkossakin hyödyntää
Rovaniemen kaupungin varhaisen avoimen
yhteistyön verkostokoordinaattoreita. Koordinaattori on Kultin tapaamisissa vastannut
yhdessä työstämisen menetelmistä ja päivän
vetämisestä yhdessä kutsujien kanssa.

Asiakasraatien työskentely jatkuu

Hyvät ideat muuttuvat
nopeasti käytännöiksi

Asiakasraadit ovat tiivis keino saada monipuolista
kokemustietoa palveluiden onnistumisesta ja kehitystarpeista. Kultti aloitti maahanmuuttajista kootun
asiakasraadin työskentelyn. Raadin keskustelut
tuottivat erittäin tärkeitä näkemyksiä kotouttamisen
kehittämiselle. Kultin aikana selvisi myös joitain raatityön ongelmakohtia. Jatkossa vastuu raatityöstä jää
kulttuuriorganisaatioille itselleen.
Ehdotukset:
ff Kultin työntekijät kirjoittavat raatityön loppuarvioinnin. Tämä julkaistaan projektin nettisivuilla.
ff Toimijaverkosto selvittää, millaisista
asioista se tarvitsee kokemustietoa ja
sopii keskenään raatityön työnjaosta.
ff Raadin järjestäjät ilmoittavat raadeista
julkisesti. Ne ottavat kumppaneikseen
maahanmuuttajien ja kulttuurivähemmistöjen
yhdistyksiä ja kotouttajaorganisaatioita.
ff Kulttuurialan toimijat ottavat raadeilta saamansa
kokemustiedon käyttöön toimintansa suunnittelussa ja viestivät raadille sen työn vaikuttavuudesta.
ff Kuntapäättäjät ja poliittiset toimijat
osallistuvat toisinaan raateihin.

Toimijat kokoontuvat säännöllisesti
yhteisiin suunnittelupäiviin
Kultti järjesti kulttuurialalla maahanmuuttajatyötä
tekeville toimijoille kaksi yhteistä työskentelypäivää.
Tapaamisten tavoitteena oli luoda yhteisiä tavoitteita,
ideoida yhteistyötä ja käynnistää verkosto. Jatkossa
toimijoiden kokoontumiset voivat olla lyhyempiä,
mutta niitä on silti syytä pitää ainakin kahdesti vuodessa. Kasvokkain tapaaminen ja yhdessä ideointi
tukevat tavoitteellisten kumppanuuksien syntymistä.
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Kaikilla osapuolilla on paljon hyviä ideoita kotouttavan kulttuurityön kehittämiseksi. Kumppanuudet
tuovat erilaista osaamista yhteen ja näin avaavat ideoille toteutumisväyliä. Verkoston kesken on myös hyvä
jakaa kullekin toimijalle kertynyttä tietotaitoa tai kysyä
apua ongelmakohtiin.
Ehdotukset:
ff Kulttuurituottajat ja Taiteen edistämiskeskuksen
Lapin toimipiste kokoavat Rovaniemi.fi/kulttuuri
-sivuille tiedon siitä, keneltä saa apua esimerkiksi
projektien rahoituksen tai tilojen hankkimiseen.
ff Vapaa-ajanlautakunta myöntää pieniä
kohdeavustuksia ympäri vuoden.
ff Rahoittajat uskaltavat tukea uudenlaisia
kokeiluja ja uusia toimijoita. Toimijat
uskaltavat kokeilla uudenlaisia kumppanuuksia tai työnjakoja yli sektorirajojen.

Palvelutilauksista neuvotellaan
avoimessa hengessä
Kultin tekemästä kartoituksesta käy ilmi, että suurimmat Rovaniemen kulttuurialan toimijat ovat
kiinnostuneita maahanmuuttajatyöstä, niillä on siitä
kokemusta ja ideoita toimintansa kehittämiseksi.
Vapaa-ajanlautakunta puolestaan tietää, millaisia palveluita se haluaa kuntalaisille varmistaa ja millainen
rahasumma sillä on kokonaisuudessaan käytettävissä.
Kummankin osapuolen kokemustieto tulee parhaiten
hyödynnetyksi, kun ne kuuntelevat ja kunnioittavat
toisiaan sopimusneuvotteluissa.

Ehdotukset:
ff Palvelun tuottajat kuvaavat ennen sopimusneuvotteluja, miten ne järjestäisivät erityispalvelut
ja millaisia resursseja mikin palvelu vaatii.
ff Vapaa-ajanlautakunta ja kulttuurijohtaja kuvaavat
mikä on niiden laadullinen tavoite eri ikä- ja
erityisryhmien osalta. Jos esimerkiksi on tavoitteena
että kulttuuripalvelut kotouttavat maahanmuuttajia,
on tärkeää että he käyttävät kulttuuripalveluita
yhdessä valtaväestön kanssa, eivät ainoastaan
eriytettyinä ryhminä. Tällöin määrällisenä tavoitteena ei voi olla maahanmuuttajille järjestettyjen
tilaisuuksien lukumäärä tai maahanmuuttajaosallistujien määrä, sillä tällaisia tilastoja ei
saa kerättyä tavoitetta toteuttavalla tavalla.
ff Neuvotteluissa nämä näkökulmat sovitetaan
yhteen niin, että toteuttamistapa vastaa
laadullisia tavoitteita ja on mahdollinen
sopimuksessa määritellyillä resursseilla.
ff Osapuolet määrittelevät yhdessä arviointi- ja
seurantamenetelmät, jotka ovat tasapuolisia
eri toimijoiden välillä ja paljastavat tavoitteiden
laadullisen toteutumisen. Korkeakouluissa on
osaamista kulttuurin hyvinvointivaikutusten
tutkimisesta. Sitä kannattanee hyödyntää.
ff Osapuolet näkevät arvioinnin kehitystyökaluna, ei
rankaisun tai palkitsemisen välineenä. Tämä lisää
arvioiden todenmukaisuutta ja käytettävyyttä.

2.4. Toteuttamiselle on
useita erilaisia tapoja
Jokainen rovaniemeläinen organisaatio osallistuu
uusien rovaniemeläisten vastaanottoon omalla tavallaan – aktiivisesti tai passiivisesti. Erikokoisten toimijoiden, eri kulttuurin alojen ja eri tavoin osallistavien
toimintojen työskentelytavat poikkeavat toisistaan.

Palvelurakenne on monipuolinen
Palvelurakenteen kehittäminen on yksi Rovaniemen
kaupunkistrategian kärjistä. Kaupunki haluaa kehittää
kumppanuutta järjestösektorin kanssa. Näin kaupunki
toivoo löytävänsä enemmän vaihtoehtoja, huomioivansa asiakkaat paremmin ja lisäävänsä yhteisöllisyyttä. (Kaupunkistrategia 2014–2017). Kaupungin
palveluiden järjestämistä ohjaa valtuuston hyväksymä
palveluhankintastrategia. Strategian tavoitteena on
muun muassa edistää toimivien palvelumarkkinoiden
kehittymistä ja alueellisten palveluyritysten syntymistä.

Kaupunkiorganisaation ulkopuolisten toimijoiden
on pystyttävä ymmärtämään kaupungin käsitys kulttuuripalveluiden tuotteista. Osalla toimijoista tuotteistus on pitkällä ja ne pystyvät tekemään vertailukelpoisia tarjouksia sekä sitoutumaan yhteistyöhön. Osa
tarvinnee apua ja yhdessä työstämistä tuote-ajattelun
omaksumisessa. Useat toimijat ovat kuitenkin kaupungille erittäin varteenotettavia sopimuskumppaneita kotouttavien kulttuuripalveluiden järjestämisessä.
Ehdotukset
ff Vapaa-ajanlautakunta kilpailuttaa tai muuten
selvittää kullekin palvelutarpeelleen parhaat
mahdolliset tekijät. Tämä vaatii kaupungilta
ennakoivaa ja aktiivista keskusteluyhteyttä
kaupungin kulttuuritoimijoihin.
ff Ammattimaisesti toimivalla taiteen vapaalla
kentällä ja kolmannen sektorin järjestöillä on
Rovaniemellä eniten kokemusta kotouttamisesta
kulttuurin keinoin. Kaupunki tunnustaa
tämän osaamisen siirtymällä avustuksista
palvelusopimuksiin sellaisissa yhteyksissä, joissa
kaupungilla on selkeä tuotannollinen tavoite.

Kulttuuritoimijat tunnistavat
kotouttajan roolinsa
Kultin tekemän kartoituksen mukaan kulttuurialan
suurimmat toimijat ovat kiinnostuneita maahanmuuttajatyöstä. Vireä keskustelu ja toiminnan näkyminen
julkisuudessa lisäävät pienempienkin toimijoiden
kiinnostusta asiaan. Kulttuurielämä on yhteisöllistä
toimintaa, joten se väistämättä joko tukee tai kampittaa kotoutumista.
Ehdotukset:
ff Kulttuurihallinto edellyttää kumppaneitaan arvioimaan saavutettavuuttaan erityisryhmien näkökulmasta sekä kuvaamaan, miten ne parantavat sitä.
ff Kulttuuritoimijat tutkivat toimintaalansa soveltavien menetelmien käyttöä
normaalipalveluidensa tukena.
ff Kulttuurivähemmistöjen yhteisöt, maahanmuuttajatoimisto, MoniNet ja SPR välittävät kulttuuritoimijoille tietoa uusien rovaniemeläisten tarpeista
sekä palautetta palveluiden saavutettavuudesta.

Kaupungin jokaisella organisaation
osalla on käteviä sopimustyökaluja
Rovaniemen kaupungin eri sektorit ostavat kulttuurialan palveluita toistaiseksi turhan vähän. Sisäisten
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tilaaja-tuottaja-sopimusten lisäksi kaupunkiorganisaation eri osat voisivat kilpailuttaa ja tehdä hankintoja
paikallisilta yrittäjiltä ja yhteisöiltä paljon määrätietoisemmin. Hankintaosaamista tulisi lisätä, jotta
esimerkiksi sosiaaliala osaisi ostaa soveltavan taiteen
palveluita.

ff Vapaa-ajanlautakunta varaa osan avustuksina
jaettavasta summasta erityis- tai riskiryhmiä
edustaville järjestöille kulttuuripalvelujen
hankintaan. Järjestöt voisivat tällaisella avustuksella hankkia valitsemiaan kulttuuripalveluita
oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti.

Ehdotukset:
ff Kulttuuritoimijat tuotteistavat palveluitaan. Hyvin
kuvattu ja selkeästi hinnoiteltu palvelu on ostajalle
helpompi kuin lennokas idea. Kulttuuritoimijat
ottavat yhteyttä kaupungin työntekijöihin, jotta
löytävät oikean tahon yhteistyöehdotuksilleen.
ff Mahdollinen yhdenvertaisuuskoordinaattori kokoaa
yhteiseen käyttöön erilaisia kulttuuripalveluiden
sopimusmalleja. Näin osaaminen palveluiden hankinnassa kertyy, eikä jokaista uutta kumppanuutta
varten tarvitse opetella samoja asioita alusta alkaen.
ff Sopimusneuvottelujen osapuolet tekevät toisilleen
selväksi, mitkä ovat neuvottelijoiden valtuudet ja
mitkä asiat on vietävä jonkin muun tahon hyväksyttäviksi. Kaupunki pitää muut osapuolet selvillä
päätöksenteon aikatauluista.Yhdenvertaisuus
on yksi kulttuuriavustusten arviointikriteeri

Pieniä kohdeavustuksia voi
hakea ympäri vuoden

Kaupungin väestöön kuuluu ryhmiä, joiden tasavertainen kulttuuriosallisuus on syytä varmistaa erityistoimin. Yksi ongelmakenttä on usein sidoksissa
toiseen, jolloin masennus voi aiheuttaa tai aiheutua
köyhyydestä tai pakolaisuuden aiheuttama traumatisoituminen johtaa sosiaalisiin oireisiin. Osallistuminen kulttuuripalveluihin lisää elämän mielekkyyttä,
ehkäisee syrjäytymistä ja edesauttaa kuntoutumista.
Ehdotukset:
ff Vapaa-ajanlautakunta varaa osan kulttuurin
kohdeavustuksista erityis- tai riskiryhmille
kohdennettuun toimintaan. Hakijat esittävät
projektisuunnitelman, jolla ne pyrkivät lisäämään
näiden ryhmien kulttuuriosallisuutta.
ff Vapaa-ajanlautakunta edellyttää kaikilta
kulttuuriavustuksen hakijoilta analyysia siitä,
miten saavutettavia niiden tuottamat palvelut
ovat erityisryhmille sekä selvitystä siitä, miten
ne kehittävät palveluidensa saavutettavuutta.
Rehelliset tilannearviot vaativat luottamusta
hakijoiden ja kaupungin välille. Tämä on
pitkäjänteinen keino, jossa kaupungin ei kannata
palkita tai rangaista hakijoita nopeatempoisesti.
Kaupunki saa hakijoilta arvokasta tietoa koko
kulttuurikentän kehittämiseen. Sen on pyrittävä
tukemaan kehitystä ennakoivan yhteistyön keinoin.
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Kaupungin vuonna 2013 myöntämät kulttuuriavustukset olivat pienimmillään 150 euroa ja suurimmillaan 9000 euroa. Jaetusta yli 80 avustuksesta yli 50 oli
summaltaan alle 500 euroa.
Vapaa-ajanlautakunta jakaa nuorisotyön kohdeavustuksia ympäri vuoden. Kohdeavustukset on
tarkoitettu ensisijaisesti niille hakijoille, jotka eivät ole
saaneet toiminta-avustusta tai kerhoavustusta. ”Avustuksen tarkoituksena on tukea nuorten omaehtoista
harrastustoimintaa ja nuorisotoiminnan järjestämistä
rovaniemeläisille nuorille. Sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten. Tukea voi
hakea etukäteen, mutta maksatus tapahtuu kulukuitteja vastaan. Kohdeavustusta voi hakea maksimissaan
1000 euroa/hanke.” (Nuorisojärjestöjen avustusohjesääntö)
Tällainen avustusmuoto sopii myös pienimmille
kulttuuriavustuksille. Käytäntö parantaisi pienten tai
aloittelevien toimijoiden tietoisuutta kaupungin tuen
olemassaolosta sekä niiden mahdollisuuksia hyödyntää tukea. Kaupungilla olisi mahdollisuus reagoida
nopeasti uusiin, pienehköihin tarpeisiin. Esimerkiksi
yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia olisi mahdollista
polkaista käyntiin nopeasti.
Ehdotukset:
ff Myös kulttuuriavustusten hakeminen tehdään
mahdolliseksi ympärivuotisesti. Hakemukset
käsittelee sama lautakunta, mikä helpottaa
uuden toimintatavan käyttöönottoa.
ff Raportoinnin vaatimusten on vastattava myönnetyn
avustuksen suuruutta. Muutaman satasen tuesta
on voitava raportoida kevyesti, jotta hakukynnys
ei nouse ja ruohonjuuritason kekseliäisyys säilyy.

2.5. Yhteistyöverkosto
on oppimisalusta
Kaupunki seuraa yhdenvertaisuuden
toteutumista kulttuuripalveluissa
Rovaniemen kannattaa tehdä säännöllisesti kysely
kulttuuriosallisuudesta. Kyselyn tavoitteena on
selvittää, jäävätkö jotkin väestöryhmät kulttuuripalveluiden ulkopuolelle ja mihin toimintaa pitäisi
kohdentaa. Kyselyt tuovat vertailukelpoista tietoa
toiminnan kehittämisen onnistumisesta.
Kyselyssä selvitettäviä asioita:
ff Tuntevatko uudet rovaniemeläiset
kaupungin kulttuuritarjonnan?
ff Osallistuvatko he kulttuuripalveluihin
yhtä paljon kuin pidempään asuneet?
ff Kokevatko he olevansa tasavertaisesti
osallisia kulttuurielämässä?
ff Osallistuvatko maahanmuuttajat kulttuuripalveluiden suunnitteluun ja arviointiin?
ff Onko kulttuurialan yhdistysten toiminnassa mukana maahanmuuttajia?
ff Vastaako maahanmuuttajien ja kielivähemmistöihin
kuuluvien määrä kulttuurialan työpaikoissa
heidän määräänsä paikkakunnalla?
ff Miten kotoutujat arvioivat kulttuurin
menetelmien vaikuttavuutta?

Menetelmät hankauskohtien
työstämiseksi ovat toimijoiden saatavilla
Rovaniemi on käyttänyt Varhaisen avoimen yhteistyön
toimintamallia vuodesta 2001. Menetelmän avulla
pyritään ratkaisemaan esimerkiksi sosiaalialan tai
koulujen huolitilanteita. Menetelmät sopivat käytettäväksi myös sektorirajat ylittävässä verkostotyössä
ja hankkeissa. Verkostokoordinaattorien palvelut on
tarkoitettu vuoropuhelun tueksi kaikille kuntalaisille
ja kunnan työntekijöille. Kultti hyödynsi Varhaista
avointa yhteistyötä yhteisissä työskentelypäivissään.
Ehdotukset:
ff Kulttuurialan maahanmuuttajatyön verkosto
jatkaa yhteistyötään verkostokoordinaattorien
kanssa. Menetelmät ja palvelu tulevat tutuiksi
verkoston jäsenille. Ne osaavat käyttää
palvelua omassakin toiminnassaan.
ff Uudet rovaniemeläiset osallistuvat VAY:n
tarjoamiin menetelmäkoulutuksiin.
ff Verkosto järjestää toimijoille yhteisiä täydennyskoulutustilaisuuksia hankalilta tuntuvista aihealueista.

Toimijat arvioivat työnsä
vaikuttavuutta avoimesti
Kulttuurialan kotouttamisohjelmaan sitoutuneet toimijat arvioivat ohjelman toteutumista omissa toimintaja vuosikertomuksissaan. On tärkeää, että verkoston
jokainen osa näkee arvioinnin menetelmänä parantaa
toimintaa, ei rankaisun tai palkitsemisen välineenä.
Ehdotukset:
ff Kohderyhmien tai heidän edustajiensa
tekemät arviot korostuvat. Toimijan itsearviointi on vain osa kokonaisuutta.
ff Toimijat kehittävät ja jakavat toisilleen palautteen
keruun menetelmiä, jotka huomioivat suomea
heikosti puhuvat ja kirjoitustaidottomat.
ff Vapaa-ajanlautakunta tekee yhteistyötä kulttuurin
hyvinvointivaikutusten selvittämiseksi Lapin
yliopiston tai jonkin muun korkeakoulun kanssa.
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3.

Kulttuurielämä on läsnä
avainhetkillä
3.1. Kulttuurielämä houkuttelee Rovaniemelle
Maasta toiseen muuttajan on kyettävä luomaan
mielikuva tulevaisuudestaan. Kiinnostava ja miellyttävä ensivaikutelma tulevasta asuinpaikkakunnasta
vaikuttaa muuttoon asennoitumiseen. Rovaniemen
kannattaa pyrkiä luomaan mielikuva, jossa tulokas
näkee itsensä aktiivisena toimijana vastaanottavaisessa kaupungissa. Todellisuuden on luonnollisesti
tarjottava mahdollisuus mielikuvan toteutumiseen.

Kulttuurielämään tutustumisen
voi aloittaa netissä
Rovaniemelle töihin tai opiskelemaan muuttava
etsii tietoa paikkakunnasta sähköisesti hyvissä ajoin.
Vireä kulttuurielämä lisää kiinnostusta paikkakuntaa
kohtaan. Samat keinot, joilla kaupunkiin houkutellaan
matkailijoita, kiinnostanevat myös muuttoa suunnittelevia. Nykyisin Rovaniemestä on saatavissa informaatiota netissä useilla kielillä, sekä kaupungin, valtion
että yksityisten palveluntarjoajien taholta. Kulttuurielämän osalta tieto on kuitenkin hajanaista ja puutteellista sekä kaupallisesti värittynyttä.
Internetissä eri kielillä olevan tiedon on oltava ajantasaista ja kiinnostavaa. Tarvetta on sekä toimitetulle
materiaalille että yksityishenkilöiden ja järjestäjien itse
tuottamalle virralle. Olisi hienoa, jos tulija voisi liittyä

16

johonkin sosiaaliseen foorumiin jossa hän voi kysellä
ja keskustella muiden uusien rovaniemeläisten kanssa.
Ehdotukset:
ff Kulttuuritoimijat vievät perustietonsa
olemassa oleviin vieraskielisiin kokoaviin
palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi Infoweb,
VisitRovaniemi.fi ja Rovaniemi24.com.
ff Kulttuuritoimijat lisäävät tiedotuslistoilleen
vieraskieliset kokoavat palvelut ja vieraskielisen
kotimaisen median, yllä mainittujen lisäksi
esimerkiksi Spektr ja Six Degrees -lehdet ja
Finland Times -verkkojulkaisun. Tiedotteista
tehdään ainakin tiivistelmä englanniksi.
ff Kaupungin verkkoviestintä kehittää englanninkielisen sivuston ajantasaisuutta kulttuurin osalta.
Linkitys vieraskielisiin kokoaviin palveluihin
löytyy sivustolta helposti. Sivuston yhteyteen
perustetaan helppokäyttöinen monikielinen
keskustelufoorumi kulttuuriasioista kiinnostuneille.
ff Kulttuuritoimijat tekevät omasta internetnäkyvyydestään monikielistä.
ff Kaikki lisäävät tapahtumansa kaupungin
tapahtumakalenteriin myös vierailla kielillä
– riippumatta tapahtuman käyttökielestä.

ff Yleinen kulttuuritoimi kokoaa uutiskirjeen kaupungin tapahtumista neljästi vuodessa. Kaupungin
viestintäorganisaatio varaa resurssin uutiskirjeen
kääntämiseen ja taittamiseen sekä luo alustan sen
jakeluun. Verkkoviestintä lisää nettisivuille mahdollisuuden tilata uutiskirje omaan sähköpostiin.
ff Yliopisto ja muut kansainväliset työnantajat
mainitsevat tuleville työntekijöilleen vieraskielisistä kulttuurikoonneista. Sama koskee
oppilaitoksien kansanvälisiä opiskelijoita.

Kulttuurielämä on esillä kiintiöpakolaisten
saamassa tietopaketissa
Kiintiöpakolaiset saavat lyhyen perehdytyksen suomalaisesta yhteiskunnasta valintansa yhteydessä. Rovaniemelle savuttuaan kiintiöpakolaiset osallistuvat ryhmäinfoon ja saavat Palveluja Rovaniemellä -vihkosen.
Näissä yhteiskuntaa esitellään hyvin käytännönläheisesti: virastot, terveydenhuolto, koulutusjärjestelmä,
työn haku, mielenterveys. Kulttuurin mahdollisuudet
eivät nykyisin nouse esille riittävästi.
Kiintiöpakolaisille olisi hyvä tarjota käsitys tulevasta asuinpaikkakunnastaan heti, kun se on tiedossa.
Kertomalla, kuvilla ja videoilla on mahdollista välittää,
miten täysin outo paikkakin on inhimillinen ja millaista asennetta sopeutuminen tulee vaatimaan.
Ehdotukset:
ff Kultti kirjoittaa lyhyen Rovaniemen kulttuurielämää yleisesti esittelevän tekstin ja etsii
siihen sopivat kuvat. Esittelyssä painottuvat
kirjaston ja yleisen kulttuuritoimen tapaiset
matalan kynnyksen kulttuuripalvelut sekä
kulttuuriharrastukset. Kultti toimittaa aineiston
etukäteis- ja aloitusinfoja järjestäville tahoille.
ff Rovaniemelle kotiutuneet pakolaisnuoret
valmistavat videon uuden rovaniemeläisperheen ensimmäisestä vuodesta. He saavat
projektilleen tukea kaupungin nuorisotoimelta
ja kulttuuritoimijoilta. Maahanmuuttajatoimisto
saa videon käyttöönsä ja käännättää siitä
kieliversioita. Videota voi esittää kiintiöpakolaisille
ennen maahantuloa tai heti alkuvaiheessa.
ff Vastaanottajat selvittävät, millainen tieto kiinnostaa
pakolaisina muuttavia. Vastaanottajat pitävät
kulttuuria esillä sopivaksi katsomallaan tavalla
sekä tapaamisissa että kirjallisissa aineistoissa.
Tarvittaessa he pyytävät ajantasaista tietoa
esimerkiksi kaupungin kulttuurituottajilta.

Turvapaikanhakijat voivat olla
tulevia rovaniemeläisiä
Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksessa
Rovaniemellä asuvilla turvapaikanhakijoilla ei ole oleskelulupaa ja siten kotikuntaa Suomessa. Vastaanottokeskuksessa asuu niin yksin maahan tulleita aikuisia
kuin kokonaisia lapsiperheitäkin. Turvapaikanhakijan
elämä pyörii vastaanottokeskuksen ympärillä. Kuntalaisille suunnattuihin kulttuuritilaisuuksiin osallistuminen voi tuntua vaikealta. Päätöksen saaminen turvapaikkahakemukseen kestää keskimäärin kaksi vuotta.
Tässä ajassa henkilö on jo ehtinyt omaksua mielikuvan
Rovaniemestä. Se, jolla on harrastuksia tai joka on
löytänyt omia mieltymyksiä tukevia toimintoja, omaa
paremmat lähtökohdat jäädä mahdollisen oleskeluluvan saatuaan Rovaniemelle.
Ehdotukset:
ff SPR ehdottaa yhteistyömalleja kulttuurialan toimijoille. Yhteistyön tavoitteena on keventää vastaanottokeskuksen asukkaiden epävarmaa arkea sekä
tutustuttaa heitä Rovaniemen kulttuuripalveluihin.

3.2. Uusi rovaniemeläinen
hahmottaa paikkakuntaa
kulttuurin avulla
Ensimmäiset päivät, viikot ja kuukaudet uudella paikkakunnalla täyttyvät arkirutiinien luomisesta. Työnantaja tai viranomaiset auttavat asunnon ja toimeentulon
saamisessa sekä kielikoulutuksen aloittamisessa.
Kulttuurista jo etukäteen kiinnostunut etsii sellaisia
kulttuuripalveluita, joita on tottunut käyttämään.
Hyvin erilaisesta yhteiskunnasta tuleva ei välttämättä
osaa heti edes kaivata suomalaisen yhteiskunnan
kulttuuripalveluita – sen sijaan hän voi kaivata jotain
muuta. Harrastaminen nopeuttaa muihin ihmisiin
tutustumista ja innostaa kokeilemaan uutta kieltä.
Kultin raatilaiset korostivat vertaistuen merkitystä
tässä vaiheessa. Heidän mukaansa henkinen tuki on
kaikkea muuta tukea tärkeämpää.

Rovaniemi toivottaa lämpimästi
tervetulleeksi
Yksilötason tervetulotoivotus uusille kuntalaisille koskettaa. Rovaniemi on kokeillut kampanjaa, jossa kaupunkilaiset tekivät kortteja matkailijoille jaettavaksi.
Rovaniemellä on myös lahjoitettu villasukkia kaikille
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vastasyntyneille. Samalla lailla kannattaisi panostaa
niin Suomesta kuin maailmaltakin muuttaviin uusiin
kuntalaisiin. Tervetulotoivotuksen ei tarvitse olla kallis.
Henkilökohtainen kortti, lapaset tai kutsu vuosittaiseen Uusien rovaniemeläisten päivään luovat lämpimän mielikuvan kaupungista. MoniNet, Neuvokas,
SPR ja maahanmuuttajatoimisto ovat aloittelemassa
yhteistyötä, jonka myötä vapaaehtoiset kutoisivat
sukat jokaiselle humanitaarisista syistä Rovaniemelle
päätyneelle.
Ehdotukset:
ff Maahanmuuttajatoimisto, SPR ja oppilaitokset
välittävät tiedon uusien rovaniemeläisten
kausittaisesta lukumäärästä vapaaehtoisjärjestöille,
kuten Neuvokkaalle. Järjestö organisoi vapaaehtoistensa avulla tervetulotoivotus-kampanjan.
Kampanjaan voi osallistua myös kirjastoissa.
ff Vapaa-ajanlautakunta sopii vuosittain Uusien
rovaniemeläisten päivän järjestämisestä palvelutilauksessa vapaa-ajan palveluiden kanssa tai
kilpailuttaa sen muiden toimijoiden kesken. Päivän
onnistuminen vaatii usean toimijan yhteistyötä,
mikä on huomioitava palvelutilauksessa.

Taidesisällöt tuovat väriä alkuinfoihin
Sekä kansainväliset opiskelijat että pakolaisina tulleet
kootaan säännöllisesti yhteisiin infotilaisuuksiin. Tilaisuuksissa kerrotaan käytännön asioiden hoitumisesta
Rovaniemellä. Osallistujilla on mahdollisuus kysellä ja
keskustella heitä mietityttävistä asioista. Tilaisuuksissa
on usein paikalla tulkkeja.
Taiteen ja maahanmuuttajien kevyt kohtaaminen
noissa tilaisuuksissa voi keventää tilaisuuden asiapitoista ohjelmaa. Helpoimmin tilaisuuksiin lienee
mahdollisuus tuoda harrastajien valmistamaa sisältöä.
Olemalla esillä ryhmäinfoissa harrastajat saavat kosketuksen uusiin rovaniemeläisiin. Parhaassa tapauksessa
he saavat syvätietoa ryhmää askarruttavista asioista,
mikä voi käynnistää ideoita tai muutoksia omassa
toiminnassa. Uudet rovaniemeläiset saavat vilkaisuja
kaupungin kulttuuritarjontaan, ja saattavat kiinnostua
ottamaan itse selville lisää.
Ehdotukset:
ff Infotilaisuuksien järjestävät kutsuvat tilaisuuksiinsa kulttuuriharrastuksia järjestäviä
toimijoita esittäytymään taiteen keinoin.
ff Tieto infotilaisuuksista lisätään kaupungin
tapahtumakalenteriin, jotta muut toimijat tietävät
olla yhteydessä, mikäli niillä on infoon tarjottavaa.
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Tukihenkilöt vievät kulttuurin pariin
Uudet rovaniemeläiset voivat ja haluavat antaa toisilleen vertaistukea. Paikkakunnalle jo kotiutuneet ovat
vasta tulleille tärkeitä. He osaavat kertoa tulijalle mitä
muuttajalla on edessään, he tietävät millaiset asiat
tulevat yllättämään. Heidän tietonsa on syvempää ja
yksityiskohtaisempaa kuin viranomaisten tai valtaväestön. Kultin raatilaiset kokivat turhauttavana sen, etteivät tiedä, milloin olisi tilaisuus olla vastaanottamassa
omalta kielialueelta tulevaa uutta muuttajaa.
Rovaniemellä toimivat muun muassa Neuvokkaan
kulttuuriväärtit, MoniNetin kouluttamat vapaaehtoiset
ja korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden
ystäväperheet. Myös Suomen Punaisella ristillä on
vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Kotokaverit kulkevat
rinnalla kaikilla elämänaloilla, kulttuuriväärtit tukevat
kulttuuripalveluihin osallistumisessa. Vapaaehtoisten
koulutukset voisivat lainata toisiltaan: kulttuuriväärtit
tarvinnevat lisäoppia maahanmuutosta, kotokaverit
puolestaan kulttuuritarjonnasta. Kulttuuripalvelut tunteva kummihenkilö voisi käydä yhdessä tuettavansa
kanssa tutustumassa muutamiin erilaisiin mahdollisuuksiin. Keskustellen olisi mahdollista löytää kullekin
kiinnostavimmat kohteet.
Ehdotukset:
ff Neuvokas, SPR ja MoniNet järjestävät yhdessä
vapaaehtoistyön koulutuksen, joka on
räätälöity Rovaniemellä pari vuotta asuneille
maahanmuuttajille. Koulutuksessa käsitellään
muun muassa kulttuurielämään tutustumista.
ff Neuvokas, MoniNet ja SPR järjestävät
toistensa vapaaehtoisille täydennyskoulutuksen kulttuurikummiuteen.
ff Yleinen kulttuuritoimi järjestää kulttuuripalveluiden tutustumispäivän, joka on avoin kaikille
kaupungissa toimiville vapaaehtoisia tukihenkilöitä
välittäville toimijoille. Päivään voivat osallistua
myös sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset. Päivän
ohjelmaan kuuluu palveluiden esittelyn lisäksi
keskustelua kulttuuriosallisuuden tukemisesta.
ff Rovaniemen kaupunkiorganisaatio selvittää
mahdollisuuksia tukea esimerkiksi kulttuuripalveluseteleillä tai maksusitoumuksilla erityisryhmiin
kuuluvien henkilöiden lyhytkestoista tutustumista
kulttuuripalveluihin tukihenkilön avulla.
Kulttuurikohteista muodostuu maamerkkejä
Uutta paikkaa hahmottaessaan ihminen kerää maamerkkejä. Kotini on lähellä tuota hauskan väristä taloa
tai korkean rakennuksen kohdalla on käännyttävä. Jos

kirjaimet tai kieli eivät ole tuttuja, korostuu maamerkkien asema entisestään. Kumppanuushanke Verso
tutustutti maahanmuuttajia kaupungilla kulkemiseen
moniaistisesti, muun muassa kulkureiteistä pienoismalleja rakentamalla.
Useilla kulttuuritoimijoilla on selkeät toimintamallit
uusia asiakkaita varten. Maakuntamuseo on järjestänyt
kulttuuriperintöön keskittyviä kaupunkikierroksia.
Kirjaston työntekijät osaavat perehdyttää uuden käyttäjän, teatteri järjestää sikermät kauden ohjelmiston
esittelemiseksi ja orkesteri järjestää huokeita tilaisuuksia konsertteihin tutustumiseksi. Arktikumissa on
avoimet ovet Rovaniemi-viikolla. Avainhenkilöiden on
löydettävä nämä palvelut, jotta ne saataisiin tukemaan
kotoutumista.
Ehdotukset:
ff Tutustuminen kulttuurikohteisiin kirjataan osaksi
henkilökohtaisia kotoutumissuunnitelmia.
ff Rovaniemen verkkoviestintä valmistelee karttaalustan, jolle kaikki kulttuuritoimijat voivat itse
lisätä kaupungin kulttuurikohteet. Kulttuurikartta
tulee osaksi kulttuurin nettisivuja. Karttaa on
mahdollista päivittää jatkuvasti ja usealla kielellä.
ff Kotouttajat suunnittelevat yhdessä maakuntamuseon ja muiden kulttuuritoimijoiden
kanssa kävelykierroksia, joiden varrelle mahtuu
niin kulttuurikohteita kuin uusien rovaniemeläisten tarvitsemia muitakin palveluita.
ff Kulttuuriala kokoaa vuosikalenterin, jonka avulla
uudet rovaniemeläiset pääsevät kiertämään tärkeimpien kulttuurikohteiden tutustumistilaisuudet.

Mediakasvatus on osa
yhteiskunnallista taitopalettia
Suomalaisessa yhteiskunnassa eläminen edellyttää
medialukutaitoa. Mediaympäristö on jatkuvassa
muutoksessa. Mediakasvatus on tärkeä osa kotoutumiskoulutusta. Mediataidot olivat osa Verso-projektin
taitopalettia. Myös kulttuurialan toimijat voivat
osallistua uusien rovaniemeläisten mediataitojen
edistämiseen. Lapin yliopistossa voi opiskella mediakulttuuria taiteiden ja kasvatustieteiden tiedekunnissa.
Rovaniemellä toimii Pohjoinen mediakulttuuriyhdistys
Magneetti, jonka jäsenistössä on useita uusia rovaniemeläisiä. Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteessä työskentelee toistaiseksi mediakulttuurin
läänintaiteilija.

Ehdotukset:
ff Kotoutumiskoulutuksen järjestäjät tekevät
yhteistyötä media-alan paikallisten ammattilaisten
kanssa. Esimerkiksi osallistuminen mediataideprojektiin voidaan hyväksyä omaehtoiseksi opiskeluksi.
ff Media-alan toimijat tutustuvat MoniNetin
avulla maahanmuuttajaväestön tarpeisiin
ja ehdottavat MoniNetille yhteistyömalleja.
Ne hakevat yhdessä rahoitusta kokeilevalle
tai pitkäjänteiselle toiminnalle.

Kansainväliset työyhteisöt
hyödyntävät kulttuuritarjontaa
Rovaniemellä toimii useita kansainvälisiä työyhteisöjä. Korkeakoulujen lisäksi niitä on esimerkiksi
matkailun ja tuotekehityksen parissa. Kulttuurialan
toimijoista esimerkiksi Kamariorkesterin henkilökunta
on kansainvälistä. Tällaiset yhteisöt osaavat jo tarjota
työntekijöilleen kulttuuria työhyvinvoinnin edistäjänä. Yhteistyötä kulttuurialan kanssa voisi kuitenkin
tiivistää.
Ehdotukset:
ff Kulttuurialan toimijat kokoavat kansainvälisille
työyhteisöille räätälöityjä tuotepaketteja. Niissä
huomioidaan monikielisyys ja työyhteisön
omat tavoitteet. Toimijat kertovat näistä
mahdollisuuksista viestinnässään.

3.3. Kulttuurista tulee
luonteva osa uutta
elämäntilannetta
Alkuvaiheen jälkeen on aika asettua. Kun arjen rutiinit
alkavat pyöriä, kun tarpeelliset paikat ja asiat alkavat
löytyä ja kielenoppiminen on käynnistynyt, on uudella
rovaniemeläisellä ehkä enemmän aikaa ja tarvetta
sitoutua paikkakunnan aktiviteetteihin ja ihmisiin.
Kulttuuriosallisuus voi tukea kielellistä ja yhteiskunnallista asettumista, sosiaalisen verkoston luomista ja
omaa aktiivisuutta. Perheiden sisäiset roolit suhteessa
ympäröivään yhteiskuntaan vahvistuvat – toivottavasti
jokaista perheenjäsentä voimauttavalla tavalla. Myös
kulttuuripalvelut voivat tukea hyvää vanhemmuutta
tai ikääntymistä.
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Kulttuuritoimijoiden viestintää
on helppo ymmärtää
Uusi rovaniemeläinen on tilanteessa, jossa sosiaaliset
verkostot asuinpaikkakunnalla ovat vielä harvat. Jos
myös suomen kielen taito on vähäinen, on muuttaja
riippuvainen kohtaamiensa viranomaisten tiedonvälityksestä. Selkokielinen viestintä palvelee suomea
oppivia kuntalaisia. On myös muistettava, ettei pelkkä
informaatio esimerkiksi tapahtuman ajasta ja osoitteesta riitä, mikäli vastaanottaja ei osaa merkityksellistää tapahtuman sisältöä ja kontekstia. Henkilötason
viestintä, esimerkiksi innostavien avainhenkilöiden
välityksellä parantaa viestien sisäistämistä alkuvaiheessa.
Kaupungin on edelleen kehitettävä monikielistä
viestintäänsä. Tämä palvelee sekä kaupungin omia
kielivähemmistöjä että matkailijoita. Englanti, ruotsi
ja venäjä ovat molemmille ryhmille tärkeimmät kielet,
ja niiden osaamista kaupungissa on. Kaupungin
on linjattava, mitkä osat sähköisestä viestinnästään
se toteuttaa näillä kielillä. Harvinaisempien kielien
suhteen voisi kokeilla sähköistä vapaaehtoistyötä,
joukkoistamista. Se, joka haluaa viestintää omalla
kielellään, osallistuu käännöstöihin ja innostaa tuttaviaan mukaan. Internetissä on paljon palveluita, jotka
mahdollistavat työn jakamisen.

Ehdotukset
ff Kulttuuritoimijat kiinnittävät huomiota
tiedotuksensa selkeäkielisyyteen.
ff Kulttuuritoimijat koostavat selkokielisen
tiedotteen tarjonnastaan ja toimittavat sen
uusien rovaniemeläisten avainhenkilöille.
ff Kulttuuritoimijat tuovat paremmin esille
selkokielisen sisältötarjontansa, esimerkiksi
museoiden selkokieliset opastukset. Tieto
selkokielisestä tarjonnasta on oltava helposti
löydettävissä, jotta asiakkaan ja palvelun
tarjoajan välille ei tarvita viestintätulkkeja.
ff Kaupungin kulttuuritoimijat käyttävät rovaniemi.
fi-sivuston englanninkielistä versiota myös
vähemmistökielisten kuntalaisten tavoittamiseen, ei pelkästään matkailijoiden.
ff Jokainen kulttuuritoimija on esillä internetissä
myös englanniksi, vaikka pienestikin.
ff Kulttuuritoimijat ja Taiteen edistämiskeskus
kokeilevat kulttuuritiedon kääntämistä
vähemmistökielille joukkoistamalla.
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ff Kaupungin tiedotuslehdessä kerrotaan
säännöllisesti kulttuuripalveluista sekä
selkosuomella että englanniksi.
ff Kulttuurialan toimijaverkosto tarjoaa
mahdollisuuden tilata englanninkielinen
kulttuurin uutiskirje sähköisesti.
ff Kulttuuritoimijat tutustuvat Suomen englanninkieliseen mediaan ja hyödyntävät sitä viestinnässään.

Kaikkien on mahdollista osallistua
kulttuuriharrastuksiin
Kulttuuriharrastukset ovat tärkein Kultin aikana esiin
tullut kulttuurin kotouttava toimintamuoto. Kultin
keskusteluissa ilmeni, että harrastaminen ei nykyisellään toteudu tasavertaisesti. Kynnyksinä on niin
taloudellisia, tiedollisia kuin taidollisiakin seikkoja.
Ehdotukset
ff Kulttuurituottajat ja kaupungin verkkoviestintä
suunnittelevat alustan, jolle kulttuuriharrastusten
tarjoajat voivat itse ilmoittaa ja päivittää tietonsa.
Verkkoviestintä siirtää alustalle Kultin keräämän
listan harrastusten tarjoajista. Harrastusten
tarjoajat pitävät tietonsa listalla ajantasaisina.
ff SPR, MoniNet, maahanmuuttajatoimisto,
opettajat ja muut kotouttavat tahot jakavat uusille
rovaniemeläisille tietoa kulttuuriharrastuksista
ja tarvittaessa auttavat niiden kokeilemisessa.
Työntekijät selvittävät asiakkaidensa harrastustoiminnan taloudellisen tukemisen mahdollisuuksia.
ff Harrastusten tarjoajat järjestävät säännöllisesti
maksuttomia tutustumismahdollisuuksia uusille
harrastajille. Ne tiedottavat näistä kaupungin
tapahtumakalenterissa suomen lisäksi englanniksi.
ff Vapaaehtoiset tukihenkilöt vievät tuettaviaan
kulttuuriharrastusten pariin. Tarvittaessa
kaikki osapuolet mahdollistavat tukihenkilön
osallistumisen muutamalle ensimmäiselle harrastuskerralle maksutta.
ff Harrastusten tarjoajat arvioivat, onko köyhän mahdollista osallistua niiden toimintaan. Tarvittaessa
ne tarjoavat vapaaoppilaspaikkoja motivoituneille
mutta pienituloisille harrastajille. Myös sisaralennukset ja lyhytkestoiset toimintamuodot parantavat
harrastusten taloudellista saavutettavuutta.
ff Vapaa-ajanlautakunta edellyttää avustuskriteereissään kulttuuriharrastusten tarjoajia
järjestämään vapaaoppilaspaikkoja vähävaraisille.
Näiden lukumäärän on oltava kohtuullisessa
suhteessa harrastajien kokonaismäärään.

ff Kulttuuriharrastusten tarjoajat järjestävät
tasoryhmiä tai lyhytkursseja, joille voivat
osallistua nuorena tai aikuisena aloittavat.
ff Harrastustarjonta koulujen loma-aikoina
parantaa maahanmuuttajakoululaisten ja
-opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia.

Kulttuuritilat ovat olohuoneita
Kultin kaikissa keskustelutilaisuuksissa tuli jossain
vaiheessa esille tarve matalan kynnyksen kulttuuritilalle. Tilassa olisi mahdollista järjestää omaa toimintaa
tai sinne voisi tulla viettämään aikaa ja tutustumaan
uusiin ihmisiin. Tila palvelisi monenlaista kulttuuritoimintaa ja sijaitsisi keskeisellä paikalla. Kaikki kuntalaiset tai kulttuuritoimijat voisivat hakea kohtuuhintaisia käyttövuoroja tilasta.
Tällaisia kulttuuritiloja on useissa kaupungeissa,
mutta mikään Rovaniemen nykyinen tila ei täysin
profiloidu tarpeita vastaavaksi. Kaupungilla tuskin on
varaa uusiin tilaratkaisuihin lähivuosina, mutta asiaa
kannattanee edistää pitkällä aikavälillä. Olemassa olevien tilojen käyttökynnystä on madallettava. Kirjasto
on jo luonteva kohtaamispaikka monille. Myös Mondella, Lappia-talolla, Korundissa ja Pilkkeessä on hyviä
mahdollisuuksia. Osallisuusohjelman kautta perustettavat asukastuvat ajavat osaltaan samaa asiaa.
Ehdotukset:
ff Asiasta kiinnostuneet uudet rovaniemeläiset
osallistuvat kulttuuritaloa ajavan ryhmittymän
toimintaan. Kun ryhmittymä järjestäytyy,
mukana ovat myös maahanmuuttaja-aktiivit.
ff Ounasrinteen kirjaston hyvät toimintamallit
otetaan käyttöön ainakin pääkirjastolla
ja Korkalovaaran kirjastolla.
ff Kulttuurialan toimijat tekevät keskenään
yhteistyötä parantaakseen kulttuuritilojen
käyttöastetta ja monimuotoisuutta. Kulttuuritilojen
pääkäyttäjät ovat avoimia yhteistyölle, joka
rikastuttaa tilojen asiakasprofiilia. Ne avustavat
pienempiä toimijoita tilojen rahoituksen
järjestämisessä tai mahdollisuuksiensa mukaan
vastaavat yhteisprojektien tilakustannuksista.
ff Kaupungin verkkoviestintä ja kulttuurihallinto
parantavat kulttuuritilojen esilläoloa kaupungin
internetsivuilla. Tiloille luodaan helppokäyttöinen, yhdenmukainen varausjärjestelmä.
ff Vapaa-ajanlautakunta tukee avustuksin
tai palvelusopimuksin matalan kynnyksen
kaupunkitapahtumia, jotka houkuttelevat
eritaustaisia asukkaita kulttuuritiloihin.

Kotoutumiskoulutus hyödyntää
kulttuurialan osaamista
Rovaniemellä on kokeiltu taiteen menetelmiä useissa
kotoutumista tukevissa projekteissa. Näitä ovat esimerkiksi Verso, Made in Lapland, Kohtaamisia ja Taide
heijastaa. Maahanmuuttaja voi suorittaa osan kotoutumiskoulutuksesta harkinnanvaraisesti rinnastettavassa toiminnassa. Kulttuuriala tarjoaa paljon luovia
mahdollisuuksia rinnasteiselle opiskelulle. Kokemusta
tällaisesta on varsinkin Verso-projektin Taikuri-työpajoista.
Luovien menetelmien juurtuminen olennaiseksi
osaksi kaupungin kotouttamistyötä palvelee kaikkia.
Soveltavan taiteen ammattilaisten on tehtävä menetelmiään tutuiksi kotoutumiskoulutuksen järjestäjille
sekä sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille. Toisaalta
kotouttamisen tavoitteet, järjestelmä ja menetelmät
tulisi saada paremmin taidekasvattajien tietoon.
Ehdotukset:
ff Jo päättyneet projektit Verso, Made in Lapland
ja Taide kotouttaa ovat dokumentoineet hyvin
menetelmiään. Linkit niiden verkkojulkaisuihin
ovat liitteessä 2. Kotoutumiskoulutuksen järjestäjät
jatkavat menetelmien hyödyntämistä työssään.
ff Toimijat järjestävät yhteisiä menetelmätyöpajoja yhteistyössä esimerkiksi Lapin
yliopiston, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin
toimipisteen tai Aluehallintoviraston kanssa.
ff Kulttuurialan toimijat kuvaavat ehdotuksensa
kotoutumiskoulutukseen rinnastettavista toimintamalleista. Kotoutumiskoulutuksen järjestäjän
kanssa ne muokkaavat näistä ehdotuksista
palvelupaketteja, joita voidaan tarjota koulutukseen
osallistujille. Yhteistyön kustannus- ja sopimusmalli
luodaan ensimmäisissä kumppanuuksissa, minkä
jälkeen sen soveltaminen uudestaan on helpompaa.
ff Rovaniemen kulttuurikohteisiin ja -palveluihin
tutustumisen on järjestelmällisesti osa
kotoutumiskoulutusta. Kotoutumis- ja muun
koulutuksen järjestäjät ja kulttuuritoimijat työstävät
yhdessä kotoutujille sopivan tutustumispolun.

Taideprojektit kouluissa
ja varhaiskasvatuksessa
edistävät yhteisöllisyyttä
Koko koulun tai kummiluokkien yhteinen taideprojekti helpottaa maahanmuuttajalasten integroitumista
perusopetukseen, ehkäisee kiusaamista ja lisää koulun
yhteisöllisyyttä. Etenkin nivelvaiheet ovat tärkeitä:
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uuden ryhmän muodostaminen, esiopetuksesta kouluun tai valmistavalta luokalta perusopetukseen siirtyminen, peruskoulun tai toisen asteen koulun päättäminen. Nuorelle osallistuminen taideprojektiin voi
avata uusia suuntia. Varhaiskasvatuksessa tavoitteena
voi olla yhteistä kieltä taitamattoman, mahdollisesti
ylivilkkaan tai vetäytyvän lapsen ei-kielellisen kommunikaation tukeminen taidelähtöisin menetelmin.
Valmistavien luokkien opettajat ja päiväkodit ovat
tehneet yhteistyötä taidetoimijoiden kanssa vuosien
ajan. Kaikki osapuolet tunnistavat taiteen soveltamisen mahdollisuudet. Projektirahoitukset antavat
mahdollisuuden lyhytkestoisiin kokeiluihin. Niistä
olisi aika siirtyä vakiintuneeseen toimintaan. Useilla
kolmannen sektorin toimijoilla on osaamista kouluyhteistyöstä, mikäli palvelun sopimus- ja rahoitusmalli
saadaan selvitettyä.
Ehdotukset:
ff Kaupungin kulttuurihallinto hakee
Euroopan sosiaalirahastolta rahoitusta
yhteisötaiteilijan palkkaamiseen. Taitelija
voi toteuttaa projekteja myös kouluissa.
ff Kulttuurialan toimijat kuvaavat ja tarjoavat taidetoimintaa iltapäiväkerhoihin.
Mahdollisissa sopimuksissa huomioidaan
taidekasvattajien työehtosopimukset.
ff Koulut ja taiteilijat/taidekasvattajat hakevat
yhdessä rahoitusta taidepainotteiseen kummiluokkatoimintaan esimerkiksi ELY:ltä, AVI:lta
ja OKM:lta sekä vapaa-ajanlautakunnalta.

3.4. Osallisuus juurruttaa
paikkakunnalle
Työpesti tai opiskelut päättyvät aikanaan, ihmissuhteet
muuttuvat. Rovaniemelle muuttanut henkilö joutuu
jossain vaiheessa päättämään jatkaako muualle vai
jäädäkö paikkakunnalle. Päätöksen lopputulokseen
vaikuttavat työllisyysnäkymien lisäksi yleinen viihtyminen ja sosiaaliset verkostot. Uuden rovaniemeläisen
on viimeistään tällaisella hetkellä tunnettava olevansa
paikallisyhteisön tasavertainen jäsen. Osallisuus kulttuuripalveluihin lisää hyvinvointia. Kulttuurielämän
merkitystä asuinpaikkakunnan valinnassa voisi selvittää tarkemminkin.

Kirjasto tukee monikielisyyttä
Ounasrinteen kirjasto on jo pitkään tukenut maahanmuuttajien lukutaitoa. Kirjasto tarjoaa aineistoa niin
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suomen opiskeluun kuin omakieliseen lukemiseenkin.
Kirjastoon hankitaan sekä suomenkielen materiaalia
että lehtiä ja kirjoja useilla eri kielillä. Kaksi kertaa
vuodessa kirjasto tilaa harvinaisten kielten siirtokokoelman Helsingistä. Kirjaston kautta on mahdollista
lukea lehtiä kaikkialta maailmasta maksuttoman
PressDisplay -palvelun avulla. Kirjaston tavoitteena on
tarjota uusille rovaniemeläisille mahdollisuus tutustua
suomalaiseen yhteiskuntaan ja löytää ystäviä paikkakunnalta.
Ehdotukset
ff Ounasrinteen kirjaston hyvät toimintamallit
otetaan käyttöön ainakin pääkirjastolla
ja Korkalovaaran kirjastolla.
ff Kirjastot järjestävät yhdessä muiden
toimijoiden ja aktiivien kanssa tapahtumia ja kerhoja eri kohderyhmille.
ff Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden järjestää
keskustelutilaisuuksia tai kielikahviloita kielenoppijoille. Näihin on olemassa Verso-projektin
tuottamia toimintamalleja ja materiaaleja.
ff Myös muu Versossa tuotettu itseopiskelumateriaa on saatavilla kirjastosta.
ff Varhaiskasvattajat ja perhetyöntekijät innostavat asiakkaitaan osallistumaan kirjaston
satutunneille. He sopivat kirjaston kanssa
ohjatuista ryhmähetkistä kirjastolla.
ff Uusien rovaniemeläisten yhteisöt käyttävät
kirjastojen tiloja eri kulttuurien ja rovaniemeläisen
maahanmuuton esittelyyn. Tämä laajentaa kaikkien
rovaniemeläisten kulttuurien tuntemusta.

Uudet rovaniemeläiset ovat mukana
asuinalueensa kehittämisessä
Kultin raadin mielestä kaupunginosa-aktiviteetit
luovat yhteisöllisyyttä naapuruston kesken. Tapahtuma
voi olla yhteinen pihajuhla tai projekti, jonka järjestämisessä kaikki halukkaat ovat mukana. Tekemiseen ei
välttämättä tarvita kielitaitoa. Työn hedelmistä nauttiminen yhdessä naapurien kanssa antaa mahdollisuuden tutustua. Ennakko-oletukset voivat purkautua,
ja kontaktia on helppo jatkaa tapahtuman jälkeenkin.
Kaupunginosatoiminnan olisi tärkeää pyöriä ympäri
vuoden, jotta talvi ei ajaisi asukkaita eristyksiin toisistaan.
Rovaniemen tavoitteena on virkistää asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden omaehtoisia
aktiviteettejä. Tätä varten kaupunki on hyväksynyt
Osallisuusohjelman ja valmistelee asukastupien sekä
asukasfoorumien käynnistämistä eri puolilla laajaa

aluettaan. Kaupungissa on useita kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä. Uusien rovaniemeläisten osallistuminen tällaiseen toimintaan vähentää eriytymisen ja
ennakkoluulojen riskiä.
Ehdotukset:
ff Osallisuusohjelman viestinnässä huomioidaan
maahanmuuttajien avainhenkilöt. Julkinen
viestintä käyttää selkeää kieltä, josta käy
selvästi ilmi toiminnan olevan tarkoitettu kaikille
Rovaniemellä asuville taustoista riippumatta.
ff MoniNet, maahanmuuttajatoimisto ja kotoutumiskoulutuksen järjestäjät innostavat asiakkaitaan
mukaan asukastupien kehittämiseen. Ne levittävät
tietoa osallisuusohjelman toiminnasta myös
tulkkien tai käännösten avulla infotilaisuuksissa.
ff Asukasyhdistykset pyrkivät saamaan
jäsenikseen uusia rovaniemeläisiä.

Omaehtoisen kulttuuritoiminnan
käynnistäminen on helppoa
Uusilla rovaniemeläisillä on paljon ideoita omaehtoisesta kulttuuritoiminnasta. Toiminnan aloittamisen
esteet ovat usein hyvin pieniä. Tieto, palveluohjaus
tai kokeneemman toimijan tuki voivat auttaa ensimmäisen kynnyksen yli.
Ehdotukset:
ff Kulttuurituottajat kokoavat rovaniemi.fi/kulttuurisivustolle tietoa olemassa olevista tiloista ja käyttövuoroista. Sivustolta selviää, keneltä kannattaa
kysyä apua toiminnan käynnistämisvaiheessa.
ff Rovaniemi.fi-sivustolta löytyy helposti tieto
kaupungin tilojen käyttövuorojen hinnoista
ja vuorojen hakemisesta. Vuoroja on mahdollista hakea useita kertoja vuodessa.
ff Mahdollinen yhdenvertaisuuskoordinaattori kokoaa
oppaan harrastustoiminnan aloittamiseen. Opas
tulee jakoon maahanmuuttajatoimistoon, MoniNettiin ja uusien rovaniemeläisten omille yhteisöille.
ff Avustusten jakajat varmistavat, että tieto
hakuajoista saavuttaa uudet rovaniemeläiset
ja uudet yhdistykset. Ne tarjoavat tukea
uusille hakijoille anomuksen täyttämiseen.
Tiedon välittäjinä voivat toimia muun muassa
MoniNet ja maahanmuuttajatoimisto.

Kulttuuripalvelut koskettavat
jokaista lasta
Kultin raati, vapaa-ajanlautakunta ja lastenkulttuurin
toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että kulttuuripalveluiden on kosketettava jokaista rovaniemeläistä lasta.
Varhaiskasvatukseen ja peruskouluun osallistuvat
lapset on helppo tavoittaa, mutta lastenkulttuurin on
oltava myös niiden lasten saatavilla, jotka eivät ole
vielä näiden parissa. Perheiden yhteiset tapahtumat ja
kulttuuriharrastukset tukevat uusien rovaniemeläisten
vanhemmuutta uudessa ympäristössä. Lapset vievät
kulttuurikokemuksia kotiin, joten lastenkulttuurin
avulla on mahdollista vetää myös aikuisia kulttuuripalveluiden piiriin. Lastenkulttuurin avainhenkilöitä
ovat varhaiskasvattajat ja opettajat, perhetyöntekijät,
neuvoloiden henkilökunta ja perheasioiden aktiivit.
Ehdotukset:
ff Kulttuuritoimijat ja päiväkodit suunnittelevat
yhteistyömalleja jotka tuovat taiteen päivähoidon
ympäristöön. Ne hakevat yhteistyölleen
rahoitusta. Toiminnan on oltava osallistujille
maksutonta, jotta kaikki lapset voivat osallistua.
ff Lastenkulttuurin tekijät käyttävät selkeää kieltä ja
muutamaa kieliversiota viestinnässään. Ne pitävät
huolen, että tiedotus saavuttaa avainhenkilöt.
ff Sosiaalityöntekijät ja vapaaehtoiset tukihenkilöt innostavat maahanmuuttajaperheitä
osallistumaan lastenkulttuuritilaisuuksiin.
ff Kulttuuritoiminta neuvoloissa ja avoimessa
päiväkodissa toimii porttina rovaniemeläiseen lastenkulttuuritarjontaan.
ff Lastenkulttuurin tekijät kiinnittävät huomiota
toimintansa saavutettavuuteen uusien rovaniemeläisten kannalta. Ne huomioivat monimuotoistuvan väestön taiteellisessa sisällössään.
ff Uudet rovaniemeläiset osallistuvat lastenkulttuuritilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
ff Lasten ja kokoperheen harrastusryhmät esittäytyvät
maahanmuuttajille suunnatuissa infotilaisuuksissa
ja tapahtumissa sekä julkisissa tapahtumissa.
ff Uusien rovaniemeläisten yhteisöt pitävät
lastenkulttuurin osana tapahtumiaan.

Eritaustaiset ikäihmiset
ystävystyvät kulttuurin parissa
Ikääntymisen vaikutukset toimintakykyyn tuovat
maahanmuuttajan elämään uusia haasteita. Maahanmuuttajavanhuksilla on toistaiseksi Rovaniemellä
vain hyvin vähän vertaishenkilöitä. Heidän on tärkeää

23

löytää ystäviä muista rovaniemeläisistä. Soveltavan
taiteen menetelmät mahdollistavat yhdessä tekemisen
ja itseilmaisun jopa silloin, kun puhetta ei ole. Vanhuus
voi lisätä tarvetta identiteettityölle. Muiden ikäpolvien
on saatava kuulla maahanmuuttajavanhusten elämänkokemusta. Vähemmistöyhteisöille perimätiedon
siirtäminen on tärkeää.
Ehdotukset:
ff Kulttuuritoimijat lisäävät ikäihmisten kanssa
työskentelevien tietoa soveltavan taiteen
menetelmistä järjestämällä esittelytilaisuuksia,
seminaareja ja tuotteistamalla palveluitaan.
ff Vapaaehtoiset tukihenkilöt rohkaisevat myös ikääntyneitä tuettaviaan kulttuuripalveluiden pariin. He
välittävät kulttuuritoimijoille tietoa mahdollisista
osallisuuden kynnyksistä sekä tuettaviensa toiveista.
ff Eläkeläisjärjestöt ja muut ikäihmisten yhteisöt
etsivät aktiivisesti jäsenikseen maahanmuuttajia.

3.5. Kulttuurivähemmistöt
viihtyvät Rovaniemellä
Mikäli Rovaniemi onnistuu houkuttelemaan ulkomailta muuttaneet asukkaansa jäämään kaupunkiin
pysyvästi, kaupunkiin muodostuu yhä enemmän
vähemmistökulttuureja. Perheet ovat monikielisiä ja
uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyy. Hyvään
kotoutumiseen kuuluu mahdollisuus toteuttaa omaa
kulttuuripalettiaan ja säilyttää moniulotteinen identiteetti. Suomessa on vanhoja kulttuurivähemmistöjä,
joiden kokemuksista saatu oppi on arvokasta. Saamelaisten, romanien ja tataarien historiasta löytyy sekä
hyviä käytäntöjä että vältettäviä virheitä.

Kulttuurivähemmistöt
perustavat järjestöjä
Rovaniemellä toimii useita ystävyysseuroja, joista
esimerkiksi Rovaniemen Venäjä-seuralla on pitkät
perinteet. Uusia yhdistyksiä edustaa vuonna 2014
perustettu Arktiset maahanmuuttajat ja ohjelmaa
kirjoitettaessa perusteilla oleva Islam-yhdistys. Rovaniemeläiset siirtolaisyhteisöt ovat kuitenkin vielä
melko järjestäytymättömiä. Suomi on järjestöjen
maa. Rekisteröityneen yhdistyksen on helpompi ajaa
tärkeäksi kokemiaan asioita, kuin yksittäisten ihmisten
tai vapaamuotoisten ryhmien. Yhdistys voi myös hakea
rahoitusta useammista lähteistä. Yhdistysmuotoisessa
toiminnassa henkilömuutokset eivät ole niin suuri
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uhka jatkuvuudelle, kuin täysin vapaamuotoisissa
ryhmittymissä.
ff Olemassa olevat toimijat kannustavat uusia
rovaniemeläisiä perustamaan yhdistyksiä.
ff Kulttuurihallinto ja Kansalaisfoorumi järjestävät yhdistystoiminnan käynnistämisestä
kiinnostuneille koulutuspäivän. Järjestäjät
varmistavat MoniNetin kanssa, että paikalle
tulevat myös kulttuurivähemmistöjen aktiivit.
ff Kokeneet toimijat ilmoittavat kulttuurituottajille
halukkuudestaan toimia uusien yhdistysten kummeina. Kummi jakaa tietotaitoaan ja yhteyksiään,
toimii sparraajana ja auttaa havaitsemaan riskejä.

Kaikilla on mahdollisuus
uskonnolliseen elämään
Rovaniemen uskonnollinen elämä on monipuolistunut. Useissa Kultti-projektin keskusteluissa muslimit
toivat esille että uskonnon harjoittamisen vaikeus on
merkittävä syy muuttaa pois paikkakunnalta. Vuoropuhelu uskonnollisten yhteisöiden välillä on onnistuneesti lievittänyt ennakkoluuloja eri puolilla maailmaa.
ff Rovaniemen muslimit perustavat yhdistyksen,
jonka tavoitteena on edistää islamin mukaisen
elämän mahdollisuuksia Rovaniemellä.
ff Rovaniemen muslimiyhdistys liittyy osaksi
muslimien valtakunnallista verkostoa. Se saanee
tukea ja opastusta muilta paikkakunnilta, joissa
uskonnollisen elämän järjestäminen on pidemmällä.
ff Muslimiyhteisö ja muut Rovaniemen
uskontokunnat järjestävät tapaamisia
vuoropuhelun aloittamiseksi.
ff Uskontokunnat järjestävät rovaniemeläisille
tapahtumia, joissa eri uskontoihin on mahdollista
tutustua esimerkiksi elävän kirjaston menetelmällä.
ff Mikäli islamilainen rukoushuone
syntyy Rovaniemelle, on tärkeää saada
siitä tieto myös matkailijoille.

Valtaväestön tiedot
maahanmuutosta lisääntyvät
Kultin raatilaiset toivoivat, että valtaväestö tietäisi
enemmän ja olisi kiinnostuneempi tutustumaan
heidän taustoihinsa. Useat raatilaiset halusivat tuoda
kulttuuriaan tai maahanmuuttonsa syitä esille muille
rovaniemeläisille.
Ehdotukset:
ff Uudet rovaniemeläiset ja heidän järjestönsä
esittelevät rovaniemeläistä maahanmuuttoa muun

muassa tapahtumissa, näyttelyissä ja taiteen
keinoin. Ne saavat tätä varten käyttöönsä julkisia
tiloja, kuten kirjaston tai kaupungintalon näyttelytilat tai kaupallisia tiloja. Kirjaston tai museon
aineistoa voidaan hyödyntää esittelyn tukena.
ff Rasismin vastaista työtä tekevät järjestöt
yhdessä muiden toimijoiden kanssa ottavat
osaa keskusteluihin niin politiikassa,
mediassa kuin julkisissa tiloissakin.
ff Taiteen tekijät ottavat maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviä aiheita käsiteltäväkseen.
Projekteissa on mukana uusia rovaniemeläisiä
taiteilijoita tai ne toimivat yhteistyössä näitä ryhmiä
edustavien henkilöiden tai järjestöjen kanssa.

Museot pitävät Suomen historiallisen
monimuotoisuuden esillä
Suomessa on aina puhuttu useita kieliä ja eletty
erilaisia kulttuureja. Homogeeninen suomalaisuus
on itsenäistymisen ja sotien aikakauden poliittinen
luomus. Nykytieto mahdollistaa kulttuurihistoriallisen
monimuotoisuuden tutkimisen ja tuomisen esille.
Myös aiemmat muuttoliikkeet, suomalainen pakolaisuus ja eri kansojen Suomeenkin levittyvät diasporat
antavat nykyisille siirtolaisille ja nyky-yhteiskunnalle
esimerkkejä erilaisten toimintamallien seurauksista.
Käsitys historiallisesta monimuotoisuudesta tarjoaa
samastumisen ja kokemusten vaihdon mahdollisuuksia valtaväestön ja uusien rovaniemeläisten
kohtaamiselle.
Ehdotukset:
ff Museot tuovat näyttelyissään ja projekteissaan
esille Suomen ja Rovaniemen historiallista
monimuotoisuutta, nykyisiä kulttuurivähemmistöjä sekä siirtolaisuus-teemoja. Ne ottavat
kulttuurivähemmistöt mukaan tällaisen toiminnan
suunnitteluun. Monimuotoisuus tai muuttoliike
voi olla myös yhtenä näkökulmana johonkin
muuhun asiaan keskittyvässä näyttelyssä.
ff Museot tuottavat kävijöilleen oppimateriaalia, joilla
niiden näyttelyitä voi tutkia monimuotoisuuden
tai kansainvälisen muuttoliikkeen näkökulmasta.

3.6. Rovaniemen henki
on kaikkien yhteinen
Rovaniemeläiseen paikallisidentiteettiin tulee kuulua
kokemus hyvästä yhteishengestä. Olemme samassa
veneessä, samassa joukkueessa. Yhteishengen luo-

minen kuuluu kaikille. Hyvä fiilis välittyy Rovaniemen
imagoon ja lisää kaupungin houkuttelevuutta.

Kaupunkikulttuuriin kuuluu
kohteliaisuus vieraita kohtaan
Suomeen ulkomailta muuttava kokee usein suomalaisen tapakulttuurin etäiseksi. Tämä ilmeni myös
Kultin keskusteluissa. Kohteliaaseen kaupunkikulttuuriin kuuluu tervehtiminen ja kiinnostuneisuus kanssaihmisistä. Keskustelun voi aloittaa ilman merkittävää aihettakin. Eriävä mielipide tulee ilmaista ilman
vihapuhetta.
Ehdotukset:
ff Uudet rovaniemeläiset, taitelijat ja muut
kulttuuritoimijat osallistuvat poliittiseen
keskusteluun. Niiden puheenvuorot
noudattavat dialogista etiikkaa.
ff Jokainen rovaniemeläinen tervehtii vierasta
vastaantulijaa useammin ja madaltaa
kynnystään avata keskustelun.
ff Lapin taiteilijaseura ideoi yhteisötaiteellista
Moikka-katua Rovaniemen keskustaan.
Taitelijaseura ja sen kumppanit edistävät
ajatusta yhdessä kulttuurihallinnon kanssa.
Taiteen tekijät keksivät myös muita projekteja
kohteliaan kaupunkikulttuurin edistämiseksi.

Rovaniemi juhlii moninaisuuttaan
Sekä raati että kulttuuriala olivat yhtä mieltä siitä, että
Rovaniemelle kaivataan lisää spontaanin, vapaamuotoisen yhdessäolon tilaisuuksia. Maksuton tai huokea
tapahtuma kokoaa eri-ikäiset kaupunkilaiset samaan
paikkaan. Tapahtumiin osallistuminen synnyttää jaettuja kokemuksia ja avaa keskustelunaiheita toisilleen
tuntemattomien kesken. Kultin sidosryhmät toivoivat
erityisesti löyhään ohjelmaan ja osallistamiseen perustuvia kulttuuritapahtumia. Kaikkien halukkaiden on
pystyttävä löytämään itselleen sopiva aktiivinen rooli.
Rovaniemen vähemmistöryhmän toivovat valtaväestön osallistuvan kutsuvieraina heidän järjestämiinsä
juhliin. Esimerkiksi paastokuukausi ramadanin päättymistä, kiinalaista uutta vuotta tai karennien kansallispäivää juhlitaan Rovaniemelläkin. Kaikille avointen
juhlien järjestäminen vaatii helposti saavutettavia ja
sopivan kokoisia tiloja.
Rovaniemellä on perinteitä yhteisöllisten tapahtumien järjestämisessä. Muun muassa Rovaniemiviikolla, Wanhoilla Markkinoilla, ravintolapäivässä,
Mahdollisuuksien torilla ja Jutajaisissa on elementtejä,

25

jotka vastaavat raatilaisten toiveisiin. Tapahtumajärjestäjien on varmistettava, että uudet rovaniemeläiset
tietävät miten päästä mukaan tapahtuman toteuttamiseen.
Ehdotuksia:
ff Kulttuurivähemmistöt tiedottavat avoimista
juhlistaan kaupungin tapahtumakalenterissa.
ff Asukastuvissa ja kulttuuritiloissa on
mahdollista järjestää juhlia.
ff Kulttuurialan toimijat järjestävät yhteistyönään
matalan kynnyksen tapahtumia. Laaja tiedotus
ja verkostoituminen valmisteluvaiheessa takaavat,
että jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus
osallistua tapahtuman toteuttamiseen.
ff Kulttuurielämä etsii yhdessä toimintamalleja
talviaikaisten tapahtumien järjestämiseksi.
ff Kokeiltuja, toimivia käytäntöjä viedään
osaksi asukastupien toimintaa.
ff Vapaa-ajanlautakunta ja aluelautakunnat tukevat
avustuksin tai palvelusopimuksin matalan
kynnyksen kaupunkijuhlien järjestämistä.

Uudet rovaniemeläiset osallistuvat
vapaaehtoistyöhön
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön antaa elämälle
mielekkyyttä. Sen kautta voi tutustua ihmisiin ja oppia
kieltä. Rovaniemeläisten vapaaehtoistyötä tekevien
järjestöjen kannattaa ottaa paikkakunnalle muuttaneet
mukaan toimintaansa. Esimerkiksi vapaaehtoisten
vierailut päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa
kertomassa kulttuureistaan, uskonnoistaan tai maahanmuuton syistä hyödyttävät kaikkia osapuolia.
Monet uudet rovaniemeläiset ovat kiinnostuneita
ikääntyneiden avustamisesta.
Ehdotukset:
ff Vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt suunnittelevat
MoniNetin tai maahanmuuttajatoimiston
kanssa uusille rovaniemeläisille suunnatun
infotilaisuuden ja perehdytysjakson.
ff Järjestöt kehittävät vapaaehtoisten kotoutumista tukevia uusia toimintamuotoja.
ff Neuvokas, maahanmuuttajatoimisto ja
MoniNet tekevät yhteistyötä maahanmuuttajien
perehdyttämiseksi kulttuuriväärteiksi.
ff Koulut ja järjestöt selvittävät, millaisia
järjestelyjä kotoutujien osallistuminen
iltapäiväkerhojen vetämiseen vaatisi.
ff Kulttuuritoimijat kutsuvat uusia rovaniemeläisiä mukaan talkootoimintaansa ja
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harrastusryhmien avustajiksi. Ne sisäistävät
vapaaehtoistyön eettiset periaatteet.

3.7. Kulttuurialan
ammattilainen löytää
oman paikkansa
Lapin maahanmuuttostrategia näkee alueen kansainvälisen vetovoiman lisäämisen olennaiseksi maakunnan kehityksen kannalta. Maahanmuuttostrategia
nimeää virkistys- ja kulttuuripalvelut yhdeksi kasvavista toimialoista. Uusissa rovaniemeläisissä on useita
kulttuurialan ammattilaisia. Kulttuurityössä suomen
kielen taito tai koulutuksen rinnastettavuus eivät ole
yhtä merkittäviä kuin monella muulla alalla. Ammattilaisuus voi syntyä omistautumisen ja epämuodollisen
oppimisen kautta.

Kotouttajat osaavat kysyä
kulttuurialan ammattitaidosta
Kulttuurialalla toimimista ei kaikkialla maailmassa
mielletä työksi siten kuin Suomessa. Uusi Rovaniemeläinen ei välttämättä osaa alkuvaiheessa kertoa
kulttuurialan osaamisestaan tai kiinnostuksestaan.
Ammatillinen potentiaali saattaa jäädä huomaamatta
tai sitä pidetään epärealistisena.
Ehdotukset
ff Maahanmuuttajien alkukartoitusten tekijät
ottavat esille kiinnostuneisuuden ja mahdollisen ammattitaidon kulttuurialalla. He
pyytävät tarvittaessa lausuntoa kulttuurialan
ammattilaisilta tai työnantajilta ammattitaidon
tasosta ja työllistymismahdollisuuksista.
ff Kulttuurialalla aiemmin työskennelleen tai siitä
ammattia toivovan kotoutumiskoulutuksen
suunnitteluun pyydetään mukaan vastaavan
alan rovaniemeläinen ammattilainen.

Taiteen perusopetus on väylä
taideammatteihin
”Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle
etenevää eri taiteenalojen opetusta. Sitä järjestetään
ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on antaa oppilaille valmiuksia
ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen
ja korkea-asteen koulutukseen.” (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Taiteen perusopetukseen osallistuminen on suuri
vahvuus, jopa edellytys ammatillisessa suuntautumisessa joillekin taidealoille. Osallistuminen taiteen
perusopetukseen, etenkin sen laajaan oppimäärään,
on pakolaisina muuttaneille nuorille hyvin haastavaa,
mikä voi kaventaa ammatinvalintamahdollisuuksia.
Yllä harrastusten tarjoajille esitetyt ehdotukset koskevat myös taiteen perusopetuksen järjestäjiä, mutta
lisäksi yhdenvertaisuuden toteutumiseen taiteen
perusopetuksessa on kiinnitettävä erikseen huomiota.
Aikuiset voivat osallistua taiteen perusopetukseen, jos
järjestäjillä on aikuisia koskeva opetussuunnitelma.

Maahanmuuttajat tutustuvat
kulttuurialan ammatteihin

Ehdotuksia:
ff Taiteen perusopetuksen tarjoajat arvioivat
toimintansa saavutettavuuden taloudellisesta ja
tiedollisesta näkökulmasta. Ne tekevät suunnitelman, jolla taiteen perusopetus saataisiin kaikkien
rovaniemeläisten lasten ja nuorten ulottuville.
ff Taiteen perusopetuksen tarjoajat vierailevat
kouluilla kertomassa harrastusmahdollisuudesta,
jotta tieto tavoittaisi kaikki rovaniemeläiset
lapset ja nuoret sopivassa iässä. Yhteistyötä
kannattanee tehdä luokan- ja aineenopettajien sekä oppilaanohjaajien kanssa.
ff Koulutuksen järjestäjät ja TE-toimisto selvittävät,
miten taidekokemusta omaavat maahanmuuttajat voisivat täydentää ammattitaitoaan
osallistumalla taiteen perusopetukseen.

Ehdotukset
ff Työvoimaviranomaiset järjestävät kulttuurialan
toimijoille tapaamisia ja perehdytystä työssä
oppimisen järjestämiseksi. Kulttuuriala
puolestaan kuvaa tarjoamansa mahdollisuudet.
Osapuolet nimeävät yhteyshenkilöt. TE-toimisto
osaa ehdottaa kulttuurialan harjoittelupaikkoja, toimijat puolestaan tarjota niitä.
ff Työvoimaviranomaiset ja kiinnostuneet kulttuuriorganisaatiot suunnittelevat palvelupolun
maahanmuuttajien työelämään tutustumiseksi.

Uudet ammattilaiset löytävät
kollegoiden verkoston
Rovaniemellä toimii vapaan kentän ammattitaiteilijoiden yhteisöjä, kuten Lapin taiteilijaseura ja Lapin
esittävien taiteiden keskus. Niiden tavoitteena on
muun muassa edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja työllisyyttä sekä toimia vertaisverkostona. Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen läänintaiteilijat edistävät omia taiteenalojaan. Rovaniemelle
muuttavan kulttuurialan ammattilaisen on hyvä löytää
nämä verkostot sekä päästä niihin jäseneksi.
Ehdotukset
ff Työvoimaviranomaiset neuvovat kulttuurialan
ammattilaisen vapaan kentän järjestöjen
piiriin. Järjestöt muistuttavat viranomaisia
olemassaolostaan ja yhteystiedoistaan.
ff Ammattilaisjärjestöt etsivät uusia
jäseniä ja levittävät tietoa toiminnastaan kulttuurialan tilaisuuksissa.

Kulttuuriala tarjoaa hyvin mielenkiintoisia työnkuvia,
joskin alhaisen tulotason. Suomessa kulttuurialan
opiskelumahdollisuudet ovat erinomaiset. Muualta
maailmasta tulleen voi olla vaikea hahmottaa kulttuurialaa realistisena ammatinvalintana. Kulttuurialalla
on mahdollista harjoitella ja tutustua työelämään.
Oppisopimuskoulutusta käytetään kulttuurialalla liian
vähän. Kulttuuriala tarvitsee työvoimaviranomaisilta
opastusta ja tukea näiden mahdollistamiseksi.

Luovilla aloilla yrittäjäksi aikova
saa järjestelmällistä tukea
Rovaniemelle on asettunut lukuisia luovien alojen
ammattilaisia muista maista. Kultin sidoshenkilöihin
kuului esimerkiksi valokuvauksen, elokuvan, kirjallisuuden, kuvataiteiden ja käsitöiden ammattilaisia.
Heidän polkunsa itsensä ja perheidensä elättämiseen
vaikutti hyvin samanlaiselta kuin valtaväestöön kuuluvillakin. Siihen kuului pätkätöitä, oman kollektiivin
hakemista. Opetustyöt ovat merkittävä tulonlähde
luovilla aloilla.
Luovien alojen yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä
edistävät verkostoituminen oman alan tekijöiden
kanssa, yhdessä yrittäminen esimerkiksi osuuskunnan
jäsenenä. Työkokemukset pienten toimijoiden palveluksessa tarjoavat esikuvia ja opettavat toimintatapoja. Alkuvaiheen sudenkuopat ylittänyt, toimintansa
vakiinnuttanut yrittäjä voisi toimia uuden yrittäjän
kummina. Aloittelevalle yrittäjälle kokemusten jakaminen ja keskusteluyhteys lienevät erittäin arvokkaita.
Rovaniemen kehityksellä on luovien alojen yrittäjyyttä
tukevia toimintoja.
Kaupunki on paikkakunnalla merkittävä luovan
alan toimijoiden asiakas. Se, että kaupunki yhä
enemmän tilaisi sisältöjä pieniltä toimijoilta ja että
se ottaisi vapaan kentän mukaan kulttuuritoimin-
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tansa suunnitteluun, parantaisi niin valtaväestön kuin
maahanmuuttajienkin mahdollisuuksia toimia luovien
alojen yrittäjinä. Työ- ja elinkeinotoimiston tulisi tunnistaa luovien alojen työtilanne ja yrittäjyyden mahdollisuudet.
Ehdotukset
ff Kulttuurialan vapaan sektorin toimijat varmistavat,
että TE-toimisto on tietoinen niiden mahdollisuuksista ottaa toimintaansa mukaan yhdessäyrittäjiä.
ff TE-toimisto tarjoaa yrittäjyyskoulutusta
luovien alojen erityistarpeisiin.
ff Luoville aloille voisi TE-toimiston tai
Rovaniemen kehityksen tukemana
syntyä myös yrityskummi-toimintaa.
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Liitteet
LIITE 1: Kuvitteellisia polkuja rovaniemeläiseksi
Pakolaisena 5-vuotiaana perheensä
kanssa Rovaniemelle päätynyt lapsi
Lapsen perhe on paennut uskonnollisen vähemmistön vainoa kotimaastaan. Perhe on asunut vuosia
pakolaisleirillä, jossa lapsikin on syntynyt. Hänellä ei
ole omakohtaisia muistikuvia vanhempiensa kotimaasta. Leirillä on ollut paljon läheisiä ihmisiä, jotka
kaikki puhuivat samaa kieltä. Perhe valittiin Suomeen
kiintiöpakolaisiksi. He päätyivät Rovaniemelle yhdessä
kahden muun samalta leiriltä tulevan perheen kanssa.
Perheellä ei ole mitään aiempia yhteyksiä Suomeen,
eivätkä he ole koskaan kokeneet talvea.
Lapsi aloittaa päivähoidon pienryhmässä. Hänelle
tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa korostetaan kasvua monikielisyyteen.
Varhaiskasvattajat ovat tutustuneet taidelähtöisiin
menetelmiin, joita he hyödyntävät päiväkodin arjessa.
Päiväkodin vuosiohjelmaan kuuluu käyntejä kulttuurikohteissa, muun muassa kirjastossa, taidemuseolla ja
esityksissä. Ryhmänsä mukana lapsi tutustuu näihin
laitoksiin. Joihinkin vierailuihin sisältyy taidetyöpaja.
Päiväkodissa on useita lapsia, joille suomi ei ole
kotikieli. Osa lapsista purkaa kommunikaatiovaikeuksiin turhautumistaan levottomalla käytöksellä. Päiväkoti ja paikallinen taitelija hakevat yhdessä apurahaa

päiväkotiresidenssiä varten. Heille myönnetään apuraha. Taiteilija asettuu kuukaudeksi päiväkodin tiloihin.
Hän työskentelee kaikkien lapsiryhmien kanssa
omalla taiteenalallaan. Myös kotoutuvien lasten pienryhmä osallistuu toimintaan. Taiteen keinoin lapsilla
on mahdollisuus ilmaista tuntemuksiaan sanattomasti.
Lasten teoksista syntyy keskustelua niin lapsiryhmien
sisällä, ammattilaisten kesken kuin henkilökunnan
ja vanhempienkin välillä. Residenssijakson lopuksi
päiväkoti pitää näyttelyn, jonka avajaisiin kutsutaan
lapsille tärkeitä henkilöitä. (Idea saatu tamperelaiselta
kuvataitelija Pauliina Pesoselta ja Pirkanmaan Taikalampulta).
Lapsen perheen asioita hoitava sosiaalityöntekijä
välittää perheelle tietoa kaupungin lastenkulttuuritapahtumista. Tiedot hän saa täyteläisestä kaupungin
kulttuurikalenterista, josta hän tarkistaa lastenkulttuuriksi merkityt tapahtumat ennen perheen tapaamista.
Sosiaalityöntekijä rohkaisee perheen aikuisia osallistumaan tapahtumiin. Kun vanhemmat aluksi arkailevat, hän järjestää heille parille ensimmäiselle kerralle
tueksi kulttuuriväärtin.
Lastenkulttuuritapahtumissa perhe vähitellen
tutustuu muihin rovaniemeläisiin lapsiperheisiin.
Lapset pääsevät kokeilemaan erilaisia taidetyöpajoja ja
aikuiset saavat tietoa kulttuuriharrastusmahdollisuuk-
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sista. Kun perhe on asunut Rovaniemellä pari vuotta,
ovat heidän lapsensa löytäneet mieluisia harrastuksia.
Koko perhe on tuttu näky kulttuuritapahtumissa.

Uusperheeseen kouluikäisenä
muuttava nuori
Nuoren äiti on avioitunut rovaniemeläisen miehen
kanssa. Äiti ja nuori muuttavat uuteen maahan ja
uuteen kaupunkiin. Nuoren elämään tulee kerralla
monta suurta muutosta. Isäpuoli selvittää nuoren
koulunkäyntiin liittyviä asioita. Hän ei kuitenkaan itse
ole aktiivinen kulttuurin käyttäjä, joten hän ei osaa
opastaa lapsipuoltaan kulttuurin pariin.
Nuori on käynyt peruskoulua omassa maassaan.
Hänet sijoitetaan yläkoulun valmistavalle luokalle.
Luokka keskittyy suomen kielen haltuunottoon ja
suomenkielisen ikäryhmänsä tiedolliseen tavoittamiseen. Luokan oma opettaja on jo huomannut taidelähtöisten menetelmien tehokkuuden valmistavan luokan
opetuksessa. Hänellä itselläänkin on useita innostavia
opetusmenetelmiä. Hän kutsuu taiteilijoita kaupungin
kulttuurilaitoksista pitämään työpajoja oppilailleen.
Valtionosuutta saavilla laitoksilla on tällaiseen toimintaan omia resursseja. Vapaan kentän työpajoihin
opettaja hakee tukea koulupalvelukeskukselta, jolla on
käytössään määräraha erityisryhmien taidetoimintaan.
Opettaja ja vapaan kentän kulttuuriorganisaatio
järjestävät koulussa muutaman tanssityöpajan sarjan.
Työpajoissa luokka ideoi ja harjoittelee oman pienen
esityksen. Oppilaat innostuvat oma-aloitteisesti
miettimään esiintymisasujaan ja musiikkivalintoja.
Esityksen valmisteluihin osallistuu lopulta myös
isompia sisaruksia. Luokka esiintyy koulun kevätjuhlassa. Nuorta yhtä aikaa jännittää ja voimauttaa ajatus
esiintymisestä suomenkielisille koulutovereilleen.
Kouluyhteisö on ylpeä oppilaistaan. Uudet luokkatoverit muistavat esityksen, kun nuori siirtyy tavalliselle
luokalle. Tämä helpottaa tutustumista.
Nuori viettää vapaa-aikaansa nuorisotalolla. Nuorisotyöntekijät kertovat hänelle erilaisista harrastusmahdollisuuksista. He saavat niistä tietoa kaupungin
harrastustietopankista. Muutama toimija käy myös
esittelemässä toimintaansa nuorisotalolla. Nuori osallistuu kesällä päiväleirille, jolla katutaide on yhtenä
osa-alueena.
Nuori päätyy harrastamaan joukkueliikuntaa.
Hänelle kuitenkin jää kattava käsitys kaupungin
kulttuuriharrastusmahdollisuuksista. Taidekokemukset
ovat tehneet häneen vaikutuksen, joten hänestä tulee
aktiivinen kulttuuria seuraava aikuinen. Myös toisen
asteen opinnoissaan ja myöhemmin ammatissaan
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hän pystyy hyödyntämään oppimiaan monipuolisia
ilmaisukeinoja.

Vaihto-opiskelija, joka parisuhteen
myötä päättääkin jäädä Rovaniemelle
Opiskelija on päätynyt Rovaniemelle melkeinpä sattumalta. Hänelle tärkeintä oli päästä viimeistelemään
opintonsa johonkin eksoottiseen paikkaan, jossa voi
saada omaan aineeseen vielä uuden näkökulman.
Vaihdon oli tarkoitus kestää vain vuoden. Talvella
opiskelija kuitenkin sitoutui parisuhteeseen suomalaisen opiskelijan kanssa. Hänkään ei ole kotoisin
Rovaniemeltä. Opiskelijayhteisö on monikulttuurinen
ja eläväinen. Oppilaitos tarjoaa vaihto-opiskelijoille
paljon kiinnostavia retkiä ja monipuolista ohjelmaa.
Uusi rakkaus ja eksoottinen talvi saavat opiskelijan
viihtymään Rovaniemellä niin hyvin, että hän palaa
kaupunkiin heti saatuaan paperiasiat kuntoon kotimaassaan. Useimmat opiskelukavereista ovat sillä
välin muuttaneet muualle.
Avoparille koittaa uusi talvi. Molemmat tekevät
sekalaisia pätkätöitä, joilla he elättävät itsensä. Heidän
ei tarvitse asioida työvoimatoimistossa. Kun oppilaitos
tai viranomaiset eivät ole huolehtimassa, heidän on
löydettävä itse itselleen palvelut. Entinen opiskelija
ei hahmota itseään maahanmuuttajaksi, joten hän ei
omatoimisesti hakeudu maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden pariin.
Onneksi entinen opiskelija hoksaa tilata sähköpostiinsa kaupungin englanninkielisen uutiskirjeen.
Kulttuuritapahtumien järjestäjät kertovat siinä innostavasti omista tilaisuuksistaan. Kirjeestä käy ilmi, mitkä
tilaisuudet ovat kokonaan suomenkielisiä ja mitkä
kielettömiä. Myös englannin-, ruotsin ja venäjänkielisiä tapahtumia on silloin tällöin. Nuoripari innostaa
toinen toistaan käymään konserteissa ja näyttelyissä.
Heitä alkaa kiinnostaa myös uuden kotipaikkansa
kulttuurihistoria, joten he osallistuvat museoiden englanninkielisille opastetuille kierroksille.
Entinen opiskelija on tottunut käymään oppilaitosten kirjastoissa etsimässä oman alansa kirjallisuutta. Nyt hän kaipaa kuitenkin kevyttä lukemista.
Hän etsiytyy ensimmäistä kertaa lähikirjastoonsa,
ja yllättyy iloisesti. Kirjastonhoitaja pitää jokaiselle
uudelle kirjastokortin hakijalle pienen henkilökohtaisen perehdytyskierroksen. Hän esittelee muun
muassa Press Diplay -palvelun, jonka avulla voi lukea
lehtiä kaikkialta maailmassa. Entiselle opiskelijalle
selviää myös, että kirjasto järjestää kielikahviloita. Hän
alkaa osallistua omankielisiinsä kahviloihin. Niissä
hän pääsee harjoittamaan suomenkielisten kiinnos-

tuneiden kielitaitoa. Toisinaan kahvilassa tapaa myös
muita omankielisiä. Heidän kanssaan entinen opiskelija perustaa yhdistyksen, jonka tarkoituksena on
lisätä omankielistä kulttuuritarjontaa paikkakunnalla.
Perustajilla on mielessään etenkin lastenkulttuuri, sillä
monille heistä perheenlisäys on ajankohtaista.
Muutaman mutkan jälkeen entiselle opiskelijalle
tehdään henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.
Siihen sisältyy puolen vuoden taideprojekti. Projektissa kotoutujien ryhmä osallistuu Rovaniemi-viikon
järjestelyihin ja tekee sinne esityksen. Entinen opiskelija toimii linkkinä omaan yhdistykseensä, joka ottaa
vastuulleen yhden ohjelmakokonaisuuden. Hän myös
huomaa vahvuutensa tapahtumatuottamisessa ja
viestinnässä. Taidetyöpajoihin osallistuminen ja esiintyminen on hauskaa, vaikkeivät ne tunnukaan aivan
omalta asialta. Kotoutujien ryhmä vierailee muutamalla päiväkodilla ja alakoululla, joissa he keskustelevat lasten kanssa kulttuureihin ja siirtolaisuuteen
liittyvistä asioista.
Entinen opiskelija perustaa opiskelualansa yrityksen yhdessä puolisonsa kanssa. Silti pariskunnalta
jää hieman aikaa osallistua kaupunginosansa tapahtumien ideointiin ja talkootyöhön. Entinen opiskelija
myös ilmoittautuu vapaaehtoiseksi kulttuurielämää
kehittävään asiakasraatiin. Uusi rovaniemeläinen
pariskunta on hyvin verkostoitunut uudella kotipaikkakunnallaan. Heidän on helppo juurtua Rovaniemelle.

Matkailualalle töihin tuleva sinkku
Sinkku on matkustellut paljon ja työskennellyt useassa
eri maassa. Hän hallitsee monia kieliä eikä ole vielä
perustanut perhettä, minkä vuoksi hänen työnantajansa ehdottaa hänelle työpestiä Rovaniemellä. Sinkku
tutkii Rovaniemen kansainvälisiä nettisivuja, ennen
kuin antaa työnantajalle vastauksensa. Koska kaupungissa näyttää olevan eloisa kulttuurielämä, hän päättää
ottaa työn vastaan. Sinkku liittyy heti sosiaalisen
median keskusteluihin ja alkaa kysellä kulttuuriaktiviteeteista.
Työn ja elämän aloitus uudessa asemamaassa on
sinkulle tuttu tilanne, joten perehtymisvaihe ei kestä
kauan. Sinkku luo nopeasti suhteita kollegoihinsa.
Työnantaja rohkaisee työntekijöitään aktiiviseen
elämään tarjoamalla heille kulttuuriseteleitä. Näin
työntekijät osaavat opastaa myös asiakkaitaan kiinnostavien palveluiden pariin. Sinkku käy konserteissa
ja esityksissä, tutustuu näyttelyihin ja osallistuu
luennoille. Koska hänen työnsä on sisältöpalveluiden
järjestämistä, hän haluaa vapaa-ajallaan olla vastaan-

ottajan roolissa. Sinkun harrastukset ovat erähenkisiä.
Rovaniemellä hän kokee valaistumisen – luonto- ja
kulttuurimatkailua voi yhdistää kiinnostavalla tavalla.
Hän alkaa kehittää työnantajalleen uusia palvelukonsepteja.
Kun sinkun työpesti päättyy, hän jatkaa matkaansa
muualle maailmaan. Mukanaan hän vie mielikuvan
Rovaniemestä kiinnostavana ja aktiivisena paikkakuntana, jossa on helppo kehittää monialaista yhteistyötä.
Sinkku levittää tätä näkemystään laajassa kansainvälisessä kontaktiverkostossaan. Useampikin hänen
tuttavansa kiinnostuu Rovaniemestä, ja pari päätyy
kokeilemaan kaupungissa työskentelyä.

Turvapaikkaa ja työtä hakeva
perheellinen aikuinen
Perhe on matkustanut itsenäisesti, salakuljettajien
kyydissä ja lopulta viranomaisten huomassa usean
eri maan kautta Suomen punaisen ristin Rovaniemen
vastaanottokeskukseen. Nyt he odottavat päätöstä
turvapaikasta tai oleskeluluvasta. Perheen toinen
vanhempi on pahasti traumatisoitunut lähtömaassa.
Nyt kun perhe on ainakin väliaikaisesti turvassa, hän
romahtaa. Kaikki asiat jäävät toisen aikuisen vastuulle.
Perheeseen kuuluu neljä alaikäistä lasta, joiden tulevaisuudesta vanhemmat ovat huolissaan. Lisäksi heitä
painaa yhden lapsen menetys ja sukulaisten tilanne
lähtömaassa.
Aikuinen yrittää ymmärtää mihin hän on joutunut
ja millaiset erilaiset tulevaisuudet ovat mahdollisia.
Hän on kiitollinen turvallisuuden tunteesta, eikä
haluaisi joutua muiden elätettäväksi. Työskentely on
kuitenkin mahdotonta, minkä käsittämiseen hänellä
menee pitkähkö aika. Vastaanottokeskus ja rovaniemeläinen kulttuuriorganisaatio tarjoavat yhteistyössä
turvapaikanhakijoille musiikkihetkiä. Aikuinen ei
ensin näe toiminnan olevan itselleen tärkeää, sillä se
ei suoraan edistä hänen perheensä tilannetta. Koska
muutakaan tekemistä ei ole, hän kuitenkin osallistuu
toimintaan. Asukkaat soittavat yhdessä paikallisten
musiikinharrastajien kanssa. Musisoinnin yhteydessä
tulee vaihdettua kuulumisia elein ja yksittäisin sanoin.
Musiikki rentouttaa hetkellisesti. Ryhmällä on konsertti kaupunkitapahtumassa. Vasta siellä aikuinen
tuntee tulevansa nähdyksi. Se ilahduttaa häntä
hieman. Samaisessa tapahtumassa joku tuntematon
suomalainen tervehtii häntä ja kysyy mitä kuuluu.
Aikuinen osaa jo vastata.
Perhe saa vapaaehtoisen tukihenkilön. Tämä auttaa
arjessa, mutta rohkaisee myös osallistumaan kulttuuritilaisuuksiin. Aikuinen käy arasti hienoissa isoissa
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taloissa, kuten Korundissa, Arktikumissa ja Pilkkeessä.
Maakuntamuseon näyttelyssä hän huomaa tutun, vanhanaikaisen työkalun. Selviää, että hän osaa käyttää
sitä. Aikuinen innostuu kertomaan museon oppaalle,
miten työkalua käytettiin hänen kotimaassaan. Kun
museo järjestää toiminnallisen päivän, se kutsuu
aikuisen esittelemään työkalun käyttöä ja kertomaan
miten yleinen se on edelleen eri puolilla maailmaa.
Aikuinen on hyvillään, kun voi tarinoida tämän oudon
maan itsevarmoille lapsille. Hänestä tuntuu, että lapset
ymmärtävät mitä hän puutteellisella kielitaidollaan
heille kertoo. Kotona hän pitää saman esityksen
omille lapsilleen. Hän huomaa, ettei ole aikoihin jaksanut välittää sukunsa historiaa heille. Nyt hän haluaa
kertoa lapsilleen, miten kiinnostavia asioita siihen
kuuluu.
Perhe saa lopulta myönteisen turvapaikkapäätöksen.
He voivat vihdoin itse päättää, missä haluavat asua.
Perheen vanhemmat käyvät tutustumassa Helsinkiin,
jota ovat kuulleet monen suosittelevan. Elämä siellä
tuntuu nyt kuitenkin liian vilkkaalta. Pitkän keskustelun jälkeen he päättävät kokeilla vapaata elämää
Rovaniemellä. Aikuinen haluaa tulla rovaniemeläiseksi.
Pikku hiljaa hän kerää rohkeutta antaakseen itsestään
jotain kotipaikkakunnalle.

Lapsensa perheen luo
muuttanut isovanhempi
Leskeksi jääneen isovanhemman lapsi on muuttanut
Rovaniemelle useita vuosia sitten. Nyt lapsenlapsia on
jo kaksi ja vanhemmat ovat saaneet töitä. Isovanhempi
haluaa olla läsnä jälkikasvunsa elämässä. Kotimaan
taloudellinen ja poliittinen tilanne näyttää epävar-
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malta. Isovanhempi ilmoittaa muuttavansa Rovaniemelle lapsiperheen tueksi.
Isovanhempi juttelee lastenlasten kanssa omalla
kielellään. Häntä hämmästyttää, kun lapset joskus
vastaavatkin suomeksi, jota hän ei ymmärrä. Myös
lasten tavat tuntuvat joskus oudoilta. Isovanhempi ja
lapset viettävät paljon aikaa yhdessä sillä välin, kun
vanhemmat ovat töissä. Vanhemmat ovat neuvolasta
saaneet vinkkejä lastenkulttuurin mahdollisuuksista.
He kääntävät isovanhemmalle esitteitä, jota tämä
ei itse osaa lukea. Isovanhempi ei ole arka ihminen.
Hän laittautuu lasten kanssa matkaan. Tilaisuuksissa
hän tekee tuttavuutta muiden aikuisten kanssa. Eräs
mummo antaa hänelle esitteen eläkeläisille suunnatusta tapahtumasta. Kotona esite käännetään. Isovanhempi alkaa osallistua lastentapahtumien lisäksi
ikäihmisten toimintaan. Vaikka kielen oppiminen
omatoimisesti on hidasta, hän päätyy jäseneksi ja
aktivistiksi eläkeläisjärjestöön. Isovanhempi ei käytä
vieraskielistä sähköistä viestintää – siinä olisi liian
monta kynnystä. Mutta pikkuhiljaa hän kehittää oman
järjestelmänsä ilmaisjakelulehtien kulttuuri-ilmoitusten tulkintaan.
Isovanhempi käy kotimaassaan vuosittain niin
kauan kuin kykenee. Hänellä yhtäaikaa on kotiikävä ja ei ole. Moni ikätovereista on joko kuollut tai
päätynyt itsekin muualle maailmaan. Isovanhempi
haluaa kuitenkin elää vanhuuttaan kuten se on hänen
kotimaassaan ollut tapana. Lähellä perhettä. Hän
ihmettelee, miksi Suomessa eri ikäryhmät kohtaavat
niin vähän. Tämä on hänelle niin tärkeä asia, että hän
järjestää itselleen tulkkeja mielipiteensä välittämiseen. Isovanhemman ponnekkuus voimauttaa hänen
suomenkielisiä ystäviään, ja yhdessä he ylläpitävät
aktiivisten vanhusten kerhoa.

LIITE 2: Aiheesta tarkemmin
Rovaniemen kaupunki
ff Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelma 2014–2020
http://rovaniemi.fi/loader.aspx?id=719629fc-4e53-4166-9574-1da04e53ebbb
ff Rovaniemi 2020 kaupunkistrategia
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Strategiat
ff Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013–2016
http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=f4a09790beab-481a-beb6-15a8682eb469
ff Tarkastuslautakunta
http://rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Tarkastuslautakunta

Uudet rovaniemeläiset
ff Arktiset maahanmuuttajat AMA ry
https://fi-fi.facebook.com/Arktisetmaahanmuuttajat
AMA?ref=stream&hc_location=stream
ff Rovaniemen Venäjä-seura
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/pohjoissuomi/osastot/rovaniemen-venaja-seura
ff Porukoitten Rovaniemi -facebook-ryhmä
https://www.facebook.com/pages/POrukoitten-ROvaniemi/549826025028783
ff MoniNet – Silta monikulttuuriseen Lappiin
http://moninet.rovala.fi
ff Lapin yliopiston kansainväliset asiat
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kansainvaliset-asiat
ff Lapin ammattikorkeakoulun kansainväliset asiat
http://lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/-Kansainvalinen-toiminta

Kulttuuripolitiikka ja monikulttuurisuus
ff Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen
julkaisut monikulttuurisuudesta ja kulttuuripolitiikasta. Ks etenkin Pasi Saukkosen julkaisut
»» Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa (2013)
»» Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka: tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. (2010)
»» ”Tulossa on jotain juttuja” - kyselytutkimus pääkaupunkiseudun
taide- ja kulttuuritoimijoiden suhteesta maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen. Cupore ja Helsingin kaupungin tietokeskus. (2007)
http://www.cupore.fi/julkaisut.php
ff Tilastokeskuksen julkaisut maahanmuutosta, kotouttamisesta ja kulttuurivähemmistöistä löytyvät Tilda-tietokannasta aiheeseen liittyvillä hakusanoilla.
https://tilda.linneanet.fi/vwebv/searchBasic
ff Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta
edistäneen työryhmän loppuraportti
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Taiteen_ja_kulttuurin_
saavutettavuus.html?lang=fi
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Kotouttaminen ja kotoutuminen
ff Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskus
http://www.kotouttaminen.fi
ff Maahanmuuttovirasto
http://www.migri.fi/
ff Valtion kotouttamisohjelma – Hallituksen painopisteet vuosille 2012–2015
http://www.tem.fi/files/34181/TEMjul_27_2012_web.pdf
ff Työ- ja elinkeinoministeriö: Maahanmuuttajien kotouttaminen
http://www.tem.fi/tyo/maahanmuuttajien_kotouttaminen
ff ELY-keskus: Maahanmuutto
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maahanmuutto
ff Lapin maahanmuuttostrategia 2017
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-698-9
ff Opetus- ja kulttuuriministeriö: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus – Suositus opetussuunnitelmaksi
http://www.oph.fi/download/46966_koto_ops.pdf
ff Infopankki – Suomi sinun kielelläsi
http://www.infopankki.fi/
ff SPR: Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto
http://www.punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin/tyommesuomessa/turvapaikanhakijoiden-pakolaisten-vastaanotto

Menetelmät ja esimerkkitapaukset
ff Made in Lapland -oppimateriaali
http://www.madeinlapland.net/
ff Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste: Taide heijastaa
http://taideheijastaa.fi/
ff Koti Suomessa -oppimateriaali
http://kotisuomessa.fi
ff Sinun tarina – turvapaikanhakijanuorten Opin Aika -hanke Rovaniemellä
2009–2012
http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=1742633e-d7d6-4f89-9b60-8589d7280ff6
ff Kumppanuushanke Verso
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Perhe--ja-sosiaalipalvelut/
Maahanmuuttajat/Kumppanuushanke-Verso
ff Valtion taidemuseo: Taide meille ja heti! Opas koulujen maahanmuuttajaryhmien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön
http://www.fng.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vtm/
embeds/vtmwwwstructure/15784_taidemeillejaheti.pdf
ff Sovella taidetta, kohtaamispaikka taidelähtöisten palvelujen toteuttajille ja
tilaajille
http://sovellataidetta.fi/
ff Varhainen avoin yhteistyö Rovaniemellä
http://rovaniemi.fi/vay
ff Luova Rovaniemi, Rovaniemen luovien alojen verkkosivut
http://www.luovarovaniemi.com/
ff Luova Suomi, luovien alojen tekijöiden avoin foorumi
http://luovasuomi.fi
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ff Eduskunta: joukkoistaminen demokratiassa http://web.
eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/organisaatio/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/jaostot/jouj/index.htx

Tilastot
ff Lapin luotsi – maakunnallinen ennakointitieto
http://luotsi.lappi.fi
ff Tilastokeskuksen tilastot ja julkaisut väestön määrästä, rakenteesta ja muutoksista. Myös muuttoliike, kansalaisuudet, ennakkotilasto
http://tilastokeskus.fi/til/vrm.html

Rovaniemen kaupunki
PL 8216
96101 Rovaniemi
Käyntiosoite:
Hallituskatu 7, Rovakatu 1–2

Keskus: 016 3221
Sähköposti:
kirjaamo@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi

