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KOULUTYÖPAJAT
Työpajat
KYTKE-työpajat tavoittavat vuosittain noin 15 000–18 000 nuorta. Vuosittain
järjestämme noin 55–60 työpajaa. Vuoden 2013 aikana työpajoja järjestettiin 62
koulussa ja tavoitimme 16 540 nuorta.
Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä kuntiin ja kouluihin sopiaksemme
aikatauluista koulutyöpajoja varten. Tavoitteenamme on kattaa koko yläkoulu
yhden päivän aikana ja järjestää joka vuosiluokalle oma työpajansa.
Kannustamme opettajia osallistumaan työpajoihin, ja useimmissa kouluissa
opettajat ovatkin aktiivisia osallistujia. Suurin osa opettajista on tyytyväinen
työpajoihin, ja KYTKE–työpajaa on pyydetty uudestaan pidettäväksi samoihin
kouluihin.

Oppilaiden kokemukset
Monikulttuuristaustaiset nuoret kertovat monesti, miten he ovat kokeneet
rasismia ja joutuneet syrjityiksi ihonvärinsä, uskontonsa tai kulttuuritaustansa
vuoksi. Kokemukset ovat rankkoja ja sisältävät sekä henkistä että fyysistä
väkivaltaa. Myös kantasuomalaiset nuoret kertovat usein kokevansa syrjintää ja
kiusaamista, erityisesti ulkonäön, seksuaalisen suuntautuneisuuden, vamman,
puhetyylin tai jopa massasta erottuvan erilaisen tyylin vuoksi.
Moni nuori tuntee tarvetta kertoa kokemuksistaan aikuiselle. Työpajat antavat
oppilaille mahdollisuuden tuoda esille kertomuksensa ulkopuoliselle
kuuntelijalle, joka on mahdollisesti kokenut itsekin vastaavaa. Opettajat ja
koulun henkilökunta eivät usein ole olleet tietoisia nuorten kokemuksista ennen
työpajojamme.
Nuorten kuvailemat tapaukset ovat usein äärimmäisen vakavia. Useammassa
kuvatussa tapauksessa nuoret ovat kertoneet olleensa itsemurhan partaalla tai
yrittäneensäkin sitä kokemansa syrjinnän seurauksena. Yhdessä tapauksessa
kuulimme, kuinka erään nuoren ystävä oli vastikään surmannut itsensä
kokemansa rasismin seurauksena. Tapausta kuvaava nuori taistelee yhä
syyllisyydentunteen kanssa, koska ei voinut tehdä enempää estääkseen
järjetöntä tapahtumaa.
Kokemuksemme mukaan syrjityt nuoret kärsivät syrjinnästä paljon useammin
kuin tilastot ja tutkimukset antavat ymmärtää. Eräässä tapauksessa eräs rohkea
nuori kertoi äärimmäisen rankoista kokemuksistaan koko luokalleen. Hän oli
saanut inspiraation työpajastamme, ja menimme hänen tuekseen. Hänen
jälkeensä suurin osa luokasta kertoi kyynelehtien, kuinka myös he olivat
kokeneet syrjintää ja rankkaa kiusaamista. Jokainen puhuja tunsi suurta
helpotusta, kun sai jakaa kokemaansa ja havaita, ettei ollut yksin tunteidensa
kanssa.
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Tapauksia on paljon enemmän kuin tässä pystyisimme kuvailemaan. Pidämme
tarkkaa kirjaa näistä tapauksista, ja nuorille tarjotaan mahdollisuutta tulla
mukaan vertaistukitoimintaamme.
-

LIITE 1 – KYTKE-koulutyöpajat

TUTKIMUKSET
Tuotettiin Suomen ensimmäinen verkkotutkimus nuorten suhtautumisesta
monikulttuurisuuteen ja avarakatseisuuteen, johon vastasi 9 597 oppilasta.
Tutkimuksen toteutti Fountain Park Oy. KYTKEn työntekijät loivat
tutkimussuunnitelman sekä osallistuivat johtopäätösten ja havaintojen
tulkintaan sekä tulosten esittämistä koskeviin keskusteluihin. Tutkimusta on
hyödynnetty erityisesti vanhempainilloissa, materiaalipaketin valmistelussa
sekä erilaisissa puhujatilaisuuksissa, joissa Walter ry on ollut mukana.
Tutkimustulokset
esiteltiin
myös
Opetushallituksen
opetussuunnitelmatyöryhmälle.
Koulutyöpajojen ja vanhempainiltojen jälkeen keräämme palautetta
osallistuneilta oppilailta, vanhemmilta ja opettajilta omilla palautelomakkeillaan.
Palautteen keräämistä on tehostettu vuoden aikana kehittämällä
palautelomakkeiden rakennetta ja kielellistä selkeyttä sekä mahdollistamalla
vastaajien taustamuuttujien tarkempi seuranta. Kerätty palaute muodostaa
kvantitatiivisen aineiston, joka on Walter ry:n käytettävissä.
-

LIITE 2 – Oppilaiden palaute
LIITE 3 – Opettajien palaute kunnittain
LIITE 4 – Vanhempainiltapalaute
LIITE 7 – Aivoriihi nuorten suhtautumisesta monikulttuurisuuteen

VIESTINTÄ
Sähköisen viestinnän strategia
KYTKE-projektille suunniteltiin sähköisen viestinnän strategia, jossa erotellaan
eri viestinnän muodot ja niiden kohdeyleisöt ja jossa ohjeistetaan viestinnän
tiheydestä. Jäsentämällä sähköistä viestintää sen tehokkuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta voidaan kehittää.

Verkkosivut
Walter ry:n verkkosivut siirrettiin WordPress-pohjalle ja KYTKElle luotiin
samalla pohjalla oma alasivustonsa. Päivityksen yhteydessä sivuille suunniteltiin
ajantasainen visuaalinen ilme graafista ohjeistusta noudattaen, ja sivujen sisältö
suunniteltiin käyttäjäystävälliseksi ja helposti löydettäväksi. WordPress-pohja
mahdollistaa helpon ja nopean sisällönhallinnan sekä monipuolisten elementtien
luomisen. Sivustot sisältävät nykyään muun muassa enemmän interaktiivista
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tietoa KYTKE-projektista ja sen ympärillä tapahtuvasta, tarkemman kuvauksen
toiminnan eri muodoista, medialle osion ja uutiskirjeen tilaamislomakkeen.

Facebook
Facebook-sivua on hyödynnetty nuorten tavoittamiseksi koulukäyntien
ulkopuolella. Sivustolla arvioidaan olevan 10 000 tykkäystä vuoden 2013
loppuun mennessä. Nuorten aktivoimiseksi sivustolle on suunniteltu muun
muassa ”Kuukauden kysymys” -kampanjaa ja kilpailuja.

Uutiskirje
KYTKEn keskeisimmille yhteistyökumppaneille lähetettiin visuaalinen uutiskirje,
jossa tiivistettiin projektin keskeiset uutiset sekä linkitettiin verkkosivuilla
oleviin artikkeleihin. Vastaanotto osoittautui hyväksi, eikä yksikään
vastaanottajista poistunut listalta. Myös muut kiinnostuneet voivat tilata
uutiskirjeen verkkosivujen kautta.

Valvonta
Walter ry:lle ja KYTKElle on luotu passiivinen valvontajärjestelmä, jolla
seurataan järjestön, projektin ja keskeisten teemojen ilmenemistä uutislähteissä,
blogeissa, Twitterissä ja mielipidekirjoituksissa. Valvonnalla pyritään
ennakoimaan yleisiä asennemuutoksia, seuraamaan toiminnan näkyvyyttä ja
lisäämään järjestön turvallisuutta.

Videot
Noin puolesta KYTKEn ohjaajista on kuvattu haastatteluvideot, joissa he kertovat
taustoistaan, kokemuksistaan ja siitä, millaisena ovat kokeneet mukanaolon
Walter ry:n toiminnassa. Videot on ladattu Walter ry:n YouTube-kanavalle, ja ne
ovat nähtävissä kunkin ohjaajan profiilin yhteydessä verkkosivuilla. Videoiden
kuvausta varten Walter ry on hankkinut videokameran ja rintamikrofonin sekä
lisenssin Pinnacle Studio -editointiohjelmistoon. Suunnitteilla on ainakin
toteuttaa KYTKEn toimintaa esittelevä lyhyt mainosvideo ja toiminnasta kertova
esittelyvideo. Taustamateriaalia kuvataan koulukäyntien ja vanhempainiltojen
yhteydessä nuorten yksityisyydestä huolehtien (kuvataan vain selkä- tai
jalkakuvia nuorista).

Mediassa
Median kiinnostus KYTKE-projektia kohtaan on ollut suurta. Olemme saaneet
yhteydenottoja useista medioista, ja toimintaamme on esitelty sekä
paikallislehdissä että muissa valtamedioissa. Suurta huomiota ovat saaneet
erityisesti kouluvierailut. Olemme helpottaneet median työtä luomalla
verkkosivuillemme Medialle-osion. Myös kaikki KYTKE-projektia koskevat
artikkelit, verkkouutiset ja blogikirjoitukset ovat luettavissa verkkosivuillamme
(www.walter.fi/kytke/mediassa).
-

LIITE 6 – Mediassa

4

MATERIAALIPAKETTI
KYTKE-projektin uusista toiminnoista eniten aikaa on vienyt opettajille
tarkoitetun materiaalipaketin luominen. Sen on tarkoitus antaa opettajille
käytännön työkaluja ja osaamista käsitellä rasismia ja syrjintää myös
työpajojemme ulkopuolella. Materiaalipaketti sisältää opettajan vihon ja
tehtäväkortteja, pakattuna kansioon. Materiaalipaketin valmistukseen liittyvä
taustatyö aloitettiin keväällä, ja kirjallinen työ saatiin valmiiksi lokakuussa.
Materiaali annettiin oikoluettavaksi, ja taitto on parhaillaan (marraskuu)
meneillään. Materiaalipaketin ensimmäisen version arvioidaan olevan
painovalmis vielä vuoden 2013 aikana.
Koko paketin nimeksi tulee "Avarakatseinen koulu", ja se sisältää kaksi kirjasta:


Vihko "Avarakatseinen opettaja" (noin 60 sivua). Kappaleet:
o Esipuhe ja Johdanto (esipuhe opetusministeriltä)
o Moninainen Suomi (Tarkastelee monikulttuurisuutta ja syrjintää
Suomessa.)
o Nuorten silmissä (Esitellään ja tarkastellaan verkkotutkimuksemme
tuloksia.)
o Avarakatseinen opettaja (10 kohtaa, joilla tunnistaa avarakatseisen
opettajan tai joilla tulla avarakatseisemmaksi)
o Vaikea kielenkäyttö (vaikeiden termien selventäminen)
o Oppia maailmalta (muiden järjestöjen oivallusten esittelemistä)
o Kaksi haastattelua
o Tehtäväkorttivihko ”Avarakatseiset oppilaat” (yhteensä 30)
o Kestoiltaan 45–90 minuuttia
o Pyritty saamaan tehtäviä jokaiselle oppitunnille.
o Tehtävät ovat osallistavia, mutta pohdintaan johtavia.
o Viidestä kategoriasta: Ennakkoluulot, termit ja ennakkoluulot, tunne
ympäristösi, viestinnän vaikeus, ymmärrys.
o Wire-lankasidottu, jotta selaaminen ja valokopiointi olisi helppoa.

Opettajan vihon luomiseksi olemme tehneet yhteistyötä Helsingin yliopiston
Education 4 Diversities (E4D) -tutkijaryhmään kuuluvien Aminkeng Atabongin ja
Heidi Laynen kanssa. He olivat päävastuussa kahden kappaleen kirjoittamisesta
ja osallistuivat nuorten pohdintojen avaamiseen. Saimme myös oikeuden käyttää
ennakkotietoa Poliisiammattikorkeakoulun viharikostilastoista vuodelta 2012
sekä haastattelimme Poliisiammattikorkeakoulun tutkijaa Tero Tihveräistä ja
lehdissä esiintynyttä rasisminvastaista opettajaa Joona Hermanni Mäkistä.
Tehtäväkorteista noin puolet on muokattu suomalaisiin yläkouluihin sopiviksi
eri kotimaisten ja kansainvälisten syrjinnänvastaisten järjestöjen materiaaleista.
Toinen puoli on Walter ry:n kehittämiä. Jokaisen tehtävän alkuperä mainitaan
lähdeluettelossa.
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VERTAISTUKI
Vertaistuen parissa on ollut kymmenen nuorta. Kontakti nuoriin on saatu
koulutyöpajoissa. Annamme vakavia ongelmia kokeneille oppilaille
tukipuhelimemme numeron ja sen vetäjän sähköpostiosoitteen, joka on ollut
lähimmässä kontaktissa nuoreen koulutyöpajassa. Kirjaamme tietoihimme myös
oppilaiden sähköpostiosoitteet, ja olemme itse yhteydessä heihin, elleivät he ota
hetkeen yhteyttä. Vertaistukeen aktiivisesti osallistuvat nuoret ovat kiittäneet
mahdollisuudesta puhua kokemuksistaan ja jakaa tunteitaan luottamuksellisesti
aikuisen kanssa. Vertaistukitoimintaa pyritään kehittämään parantamalla
yhteydenpitomahdollisuuksia, sillä nykyisellään saamme joskus vääriä osoitteita,
ja laajentamalla tukitoiminnan muotoja.

KYTKE-LUURI
Vertaistukea on kehitetty luomalla tukipuhelin, johon voi soittaa, kun kaipaa
kuuntelijan, tukea tai neuvoja rasismiin, syrjintään tai kiusaamiseen liittyvissä
asioissa. Puhelin lanseerattiin keväällä. Ennen lanseerausta selvitettiin
vastaavien tukipuhelimien toimintamalleja maailmalta, käytiin keskusteluja
nuorisotyöntekijöiden kanssa, pohdittiin asemointia muihin palveluiden nähden
ja luotiin vastauslomake vastausvuorossa olevan tueksi ja turvaksi.
Yhteydenotot ovat luottamuksellisia, mutta niistä ja niiden sisällöstä pidetään
kirjaa tutkimuksellisten ja oikeusturvallisten syiden johdosta sekä palvelun
kehittämistä varten. Nuorten tavoittamista varten luurista on luotu
kirjanmerkki, jossa kehotetaan soittamaan. Kirjanmerkki jaetaan vaikeuksia
kokeneille nuorille koulukäyntien aikana.
-

LIITE 12 – Kirjanmerkki

SOVITTELU
Sovittelutoimintaa on kartoitettu ja aloitettu. Saimme pyynnön toimia
sovittelijoina neljässä koulussa. Kävimme jokaisessa erilaisin kokoonpanoin ja
kokeilimme erilaisia lähtökohtia. Vaikka koulut ja oppilaat olivat tyytyväisiä
sovittelutoimintaan, vetäjät kokivat tarpeelliseksi saada lisäkoulutusta aiheesta.
Havaitsimme sovittelutoiminnan ja vertaistuen myös olevan hyvin läheisessä
yhteydessä toisiinsa, ja selvitämme, kuinka saada ne parhaiten toimimaan
yhteen. Olemme kartoittaneet koulutusmahdollisuuksia keväälle 2014.

MATERIAALIT
Teetimme kumisia KYTKE–rannekkeita, joita jaamme muun muassa työpajojen
yhteydessä oppilaille ja opettajille. Rannekkeissa on KYTKE-projektin slogan
”KYTKE hommat respektiin”, joka muistuttaa rannekkeen pitäjiä työpajoistamme
ja toisen kunnioittamisen tärkeydestä, ja verkkosivujemme osoite lisätietoa
varten. Rannekkeiden suosio on ollut huima jopa aikuisten keskuudessa.
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KYTKE-projektin toiminnan esittelyä varten on teetetty KYTKE-kansioita. Nämä
sisältävät






toiminnastamme kertovan pienesitteen
KYTKE-luurista eli tukipuhelimestamme muistuttavan kirjamerkin
vaikeita termejä selventävän määritelmäkortin
kaksi tehtävää sisältävän tehtäväkortin.
KYTKE-julisteen.

Tilasimme kaksi roll-up-kuvatelinettä, joissa on KYTKE-projektin kuvitus ja
värimaailma. Niitä käytetään projektin näkyvyyden lisäämiseen työpajoissamme,
vanhempainilloissa ja tilaisuuksissa, joissa Walter ry on läsnä.
Pysytellen koululaisteemassa, KYTKElle on tilattu myös reppuja, joita jaamme
palkintoina nuorille järjestämissämme kilpailuissa. Vetäjät myös käyttävät
reppuja mennessään koulutyöpajoihin, kasvattaen (urheilu)joukkue mielikuvaa
ja tehostaen nuorten haltuun ottoa.
-

LIITE 8 – KYTKE -kansio
LIITE 9 – Pienesite
LIITE 10 – Määritelmäkortti
LIITE 11 – Tehtäväkortti
LIITE 12 - Kirjamerkki
LIITE 13 – Juliste
LIITE 14 – KYTKE – rannekkeet
LIITE 15 - Reppu

UUSIA TOIMIJOITA
KYTKE-projektiin palkattiin kaksi kokopäiväistä projektikoordinaattoria, jotta
toimintaa voitaisiin laajentaa kattamaan uusia osa-alueita. Hakemuksia tuli noin
250. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastateltiin 13 hakijaa ja toisella
viisi. Tehtävään valittiin helmikuusta alkaen Escocia Nsuku ja Gabriel Herrera.
Projektijohtajana toimii Walter ry:n koulutyöpajoja vuodesta 2010 asti vetänyt
Jan Wieland. Työpajoihin osallistuvia monikulttuurisia ohjaajia on rekrytoitu
ammattiurheilun, tanssin ja musiikin piiristä neljä kappaletta. Ohjaajia on
mainittujen projektityöntekijöiden lisäksi yhteensä 23, ja he osallistuvat
toimintaan omien aikataulujensa sallimissa rajoissa. Ohjaajien profiilit löytyvät
KYTKEn verkkosivuilta (www.walter.fi/kytke/crew).

HANKEHAKEMUKSEN ULKOPUOLISTA TOIMINTAA
Tapahtumat ja seminaarit
KYTKEn työntekijät ovat osallistuneet puhujina erilaisiin järjestö- ja
koulutuskentän tapahtumiin. Esityksien aiheina ovat olleet verkkotutkimuksen
löydösten avaaminen ja nuorten kohtaaminen rasismin vastaisessa työssä.
Tapahtumat ovat olleet hyviä verkostoitumistilaisuuksia, ovat edistäneet KYTKE-
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projektin tunnettavuutta ja antavat mahdollisuuden verrata osaamista ja tapoja
eri toimijoiden kesken.













Opetushallitus – Koulun kerhotoiminnan pilotointiverkoston työkokous
Esitys: Monikulttuurisuus kouluissa verkkohaastattelun tulokset
Nurmeksen kunta – Aamu- ja iltapäiväkerhojen seminaaripäivä
Puheenvuoro ja työpaja: Syrjinnän kohtaaminen
Etnisten suhteiden neuvottelukunta – Etnisten suhteiden foorumi
Puheenvuoro: Parhaiden käytäntöjen markkinat – Walter ry
Opetushallitus - Kerhotoiminnan verkostojen työkokous
Esitys: Aivoriihi nuorten suhtautumisesta monikulttuurisuuteen. Yhteenveto
suomalaisten nuorten ajatuksista, sekä tilannekatsaus KYTKE-projektista.
Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n vuosittainen verkostotapaaminen
Työpaja: Jääkö nuorten kohtaama rasismi aikuisilta huomaamatta? Miten kuulla
nuoria rasismin kokemuksista ja tukea rakentavia vastastrategioita?
Opetushallitus – Kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaispäivä
Esitys: Aivoriihi nuorten suhtautumisesta monikulttuurisuuteen. Yhteenveto
suomalaisten nuorten ajatuksista.
Helsingin yliopisto, Education 4 Diversities -tutkijaryhmän tapahtuma Rasismin
vastainen koulu – utopia vai unelma?
Työpaja: KYTKE hommat respektiin
Opetushallitus – Kerhotoiminnan yhteyshenkilöiden työseminaari
Esitys: Ajankohtaista. KYTKE-projekti

Tietoisuutta KYTKE-projektista on lisätty kahdessa nuorille suunnatussa
tapahtumassa, joissa Walter ry on ollut läsnä. Nämä olivat MAR – Musicians
Against Racism ja Helsinki Street Festival. Nuorien tavoittamisessa tapahtumat
eivät ole yhtä tehokkaita kuin koulutyöpajat, mutta KYTKEn palveluiden
viestintää kehitetään lähestyttävämmäksi myös tällaisissa tapahtumissa.

Vanhempainillat
Koulutyöpajoissa nuoret arvioivat vanhempien vaikutuksen syrjivien asenteiden
tuottajina suureksi. Tämän vuoksi KYTKE-projektissa on koettu tärkeäksi
tavoittaa myös nuorten vanhemmat. Vanhempainiltoja on pidettiin kahdeksan
kappaletta. Niissä on esitelty muun muassa Walter ry:n toimintaa ja
verkkotutkimuksen tuloksia sekä koulutyöpajan käytäntöä ja yleisimpiä
ajatuksia nuorilta. Selkeimmin esille nousseet keskustelunaiheet ovat olleet
monikulttuurisuuden tuominen arkeen ja vanhempien ja koulujen välinen
yhteistyö. Yhtenä kysymyksenä on ollut, miten vanhempi pystyy toiminnallaan
olemaan tukena nuorelle, joka pohtii monikulttuurisuutta tai miten syrjintää
kokenutta nuorta pitäisi lähestyä. Käsitteiden ja määritelmien monimuotoisuus
aiheuttaa ongelmia myös vanhemmille. Käytännön esimerkkien kautta
määritelmät ja käsitteet selkenevät myös vanhemmille, jolloin heidän on
helpompaa käydä samoja asioita läpi lastensa kanssa.
Osallistujamäärä on vaihdellut sen mukaan, miten koulut ovat markkinoineet
tapahtumaa. Käytännössä osallistujia on ollut 1–30. Suullinen palaute on ollut
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erittäin positiivista, ja vanhemmat ovat kokeneet saaneensa hyödyllistä tietoa.
Kolmesta vanhempainillasta on kerätty kirjallista palautetta, joka vahvistaa
suullisen palautteen. Esimerkiksi yli 96 % palautteen antajista kokee Walter ry:n
vanhempainillat hyödyllisiksi ja 100 % osallistujista piti esiintyjiä osaavina ja
ammattitaitoisina. Palautteessa kysytään myös taustamuuttujia, mutta
toistaiseksi
pienen
otoksen
takia
tulokset
esitetään
ilman
taustamuuttujajaottelua.
-

LIITE 4 – Vanhempainiltapalaute

Yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa
Walter on tehnyt jo kolmen vuoden ajan yhteistyötä Laureaammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on tuoda Laurean
opiskelijoita lähemmäs Walter ry:n toimintaa. He osallistuvat aktiivisesti
työpajoihin ja kirjoittavat raportin havaitsemastaan.
Vuoden 2013 yhteistyöprojektissa opiskelijoille asetettuna tavoitteena oli tutkia
ja
tarkastella
nuorten
hyvinvointipalveluiden
toteutumista
ja
hyvinvointipalveluiden kehittämishaasteita. Heidän tehtävänään oli taltioida
KYTKE-työpajoja valokuvaamalla työpajojen toimintaa ja analysoida toiminnan
kannattavuutta ja haasteita. Kurssin laajuus oli 10 opintopistettä.
Valokuvausprojekti toteutettiin Haukilahden koululla Espoossa ja Kilterin
koululla Vantaalla.
Valokuvat esiteltiin ensimmäistä kertaa koulujen kerhotoiminnan tapahtumassa
4.10.2013, ja ne saivat positiivisen vastaanoton. Valokuvissa esiteltiin työpajojen
kulkua tapahtumaan osallistuneille, ja tätä kautta KYTKE-työpaja sai uusia
kuntia mukaan toimintaan.
-

LIITE 5 – Laurean kuvanäyttely

Muuta
Walter ry ja myös KYTKEn työntekijät antoivat haastattelun Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:lle kirjaa ”Kulttuuri-identiteetti ja
kasvatus – kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena” varten. Walter ry:n
toimintaa käsittelevässä kappaleessa kerrotaan monikulttuurisista urheilijoista
kulttuuri-identiteetin rakentajina.
KYTKEn työntekijät ovat olleet aktiivisesti yhteydessä muihin syrjinnänvastaista
toimintaa tekeviin järjestöihin erityisesti materiaalipaketin kehittämisen
yhteydessä. Verkostoitumisella pyrittiin varmistamaan, etteivät järjestöjen
resurssit kohdistu päällekkäisiin toimintoihin tai kilpaile samasta
kohderyhmästä samoin teemoin.
KYTKEstä on osallistuttu kolmesti Vantaan kaupungin järjestämään
aamupalatapahtumaan, jossa koulunkäynnin jättäneet syrjäytyneet nuoret,
erityisnuorisotyöntekijä,
koulukuraattori
ja
koulupsykologi
tapaavat
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vapaamuotoisessa ympäristössä. Osallistumisella on pyritty muun muassa
selvittämään, olisiko nuorille hyötyä vertaistuki- tai sovittelutoiminnastamme.
Ohjaajille ja työntekijöille on annettu mahdollisuus purkaa ajatuksiaan ja
kokemiaan haasteita työnohjauksen kautta. Mahdollisuus on otettu hyvin
vastaan ja koettu tarpeelliseksi. Työnohjauksia järjestetään kerran kuukaudessa.
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LIITE 1 – KYTKE-koulutyöpajat
KOHDEKARTTA

Liite 1, sivu 1

TAVOITTAVUUS

Walter - Koulukäynnit 2013

1
2

250

595

860

240

14

6

10

22
26

OPETTAJIA

3
2

580

26

600

ILMAJOKI
JYVÄSKYLÄ

2

480

OPPILAITA

KERAVA
KITEE

2

750

14
30

KOULUJA

KOKKOLA

2

3

30

PAIKKAKUNTA

KONTIOLAHTI

3

976

550

6
55

5

KOTKA

2
4

300

1405

16

15
150

KOUVOLA

5

1530

15

200

OULU
PORI

1

830

20

4424

SALO

1
6

520

1

SOTKAMO

3

590

2
16

TURKU
TUUSULA

2

AKAA
ESPOO

VANTAA

2

OPETTAJIA

HELSINKI

VARKAUS

OPPILAITA

471

250

8
11

YLI-TORNIO

KOULUJA

16540

610

YHTEENSÄ

62

Liite 1, sivu 2

LIITE 2 – Oppilaiden palaute
OPPILASPALAUTE LUOKITTAIN

Liite 2, sivu 1

Liite 2, sivu 2

OPPILASPALAUTE KUNNITTAIN

Liite 2, sivu 3

Liite 2, sivu 4

Liite 2, sivu 5

LIITE 3 – Opettajien palaute kunnittain

Liite 3, sivu 1

Liite 3, sivu 2

Liite 3, sivu 3

Liite 3, sivu 4

LIITE 4 – Vanhempainilta palaute

Liite 4, sivu 1

LIITE 5 – Laurea kuvanäyttely

cccc

Liite 5, sivu 1

LIITE 6 – Mediassa
Korkearesoluutioiset lehtileikkeet ja muut KYTKEstä kertovat blogi- sekä
verkkouutiset löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta:
www.walter.fi/kytke/mediassa

Yläkoululaiset suvaitsevaisuusluennolla tärkeiden teemojen äärellä – Ilmajoki lehti,
20.9.2012

Liite 6, sivu 1

Työpajoissa pohdittiin monikulttuurisuutta – Ketola, Lenita, Warkauden-lehti,
26.2.2013

Liite 6, sivu 2

Monikulttuurisuus leviää – Meän Torniolaakso, 27.3.2013

Liite 6, sivu 3

Sydän määrittää suomalaisuuden – Koti-Karjala 5.6.2013

Liite 6, sivu 4

