Vuosiraportti

2015

Kuvaus Walter ry:n KYTKE-projektin toiminnasta

Sisällysluettelo
KOULUTYÖPAJAT ............................................................................................................................................. 2
Alakoulutyöpajat .......................................................................................................................................... 2
Ohjaajien ajatuksia ...................................................................................................................................... 3
KYTKE- FESTARI ............................................................................................................................................... 4
KYTKE- PÄIVÄT ................................................................................................................................................. 4

KYTKE- PÄIVÄT KANNISTO ............................................................................................... 5
KYTKE- PÄIVÄT HAVUKOSKI ............................................................................................ 5
SELVITYS KYTKE:N TOIMINNASTA, Helsingin Yliopiston Koulutuksen Arviointikeskus . 6
AVARAKATSEISUUSINDEKSI....................................................................................................................... 6
MATERIAALIT .................................................................................................................................................... 7

Lyhytelokuvat .......................................................................................................................... 8
VIESTINTÄ ........................................................................................................................................................... 8
Verkkosivut .................................................................................................................................................... 8
Facebook ......................................................................................................................................................... 8
Videot ................................................................................................................................................................ 9
Mediassa .......................................................................................................................................................... 9
TUKIMUODOT .................................................................................................................................................... 9
SOVITTELU ....................................................................................................................................................... 10
HANKEHAKEMUKSEN ULKOPUOLISTA TOIMINTAA .................................................................... 10
Tapahtumat ja seminaarit ..................................................................................................................... 10
Vanhempainillat ........................................................................................................................................ 11
Yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa......................................................................... 11
LIITE 1 – KOULUTYÖPAJA Kohdekartta
LIITE 2 – KYTKE- Festarit
LIITE 3 - KYTKE- Päivät Kannisto
LIITE 4 - KYTKE- Päivät Havukoski
LIITE 6– Mediassa
LIITE 7 – Sovittelu

1

KOULUTYÖPAJAT
Vuoden 2015 aikana KYTKE-työpajapäiviä järjestettiin yhteensä 65.
Paikkakuntia KYTKE:lle kertyi koko vuoden aikana 27. Yhteensä KYTKE-työpajat
tavoittivat vuoden aikana 12 400 oppilasta ja 517 opettajaa. Vaikka
työpajapäivien vuosittainen määrä on pysynyt ennallaan, niin tavoitettujen
oppilaiden määrä on kuitenkin hieman laskenut. Tämä selittyy suurelta osin sillä,
että iso osa vuoden aikana järjestetyistä työpajapäivistä tapahtui pienemmillä
paikkakunnilla pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Asetetussa tavoitteessa toiminnan laajentamisessa uusiin kuntiin on onnistuttu.
Uusiin paikkakuntiin vuoden 2015 aikana lukeutuvat mm. Mikkeli, Kangasala,
Riihimäki, Sipoo ja Kemiönsaari. Kaiken kaikkiaan uusia paikkakuntia kertyi 10.
Vaihtelevuus koulujen sekä paikkakuntien koossa on ollut huomattava läpi koko
projektin toiminnan ajan ja tämä on jatkunut myös vuonna 2015. Työpajat
toteutettiin myös toisen kerran projektin historiassa ulkomaillaAurinkorannikon suomalaisessa koulussa, joka on suurin ulkomailla sijaitseva
suomalainen koulu.
Koulujen henkilökunnalta saatu palaute on ollut pääsääntöisesti pelkkää
positiivista. Todisteena hyvästä toteuttamisesta voidaan pitää mm. sitä, että
vuoden aikana työpajoille tuli paljon kysyntää myös sellaisilta kouluilta ja
kunnilta, joissa työpajoja on järjestetty jo projektin aikaisempina vuosina.
Kysyntä on siis pysynyt erittäin suurena, ja tähän on pyritty vastaamaan
resurssien sallimissa rajoissa niin hyvin kuin mahdollista.

Alakoulutyöpajat
Koko KYTKE- projektin toiminnan ajan meitä on usein pyydetty pitämään
työpajoja myös alakouluikäisille. Yläkouluilla toteutettu työpajapaketti
osoittautui kuitenkin alakoululaisille paikoittain liian haastavaksi. Tämän vuoksi
kehitimme kevään 2015 aikana kaksi erillistä työpajaa alakouluille. Yksi
työpajapaketti luokille 1-2 ja toinen luokille 3-6.
Alakoulutyöpajojen pilottivaihe alkoi maaliskuussa 2015 ja tämä jatkui
kalenterivuoden loppuun. Alakoulutyöpajoja toteutettiin vuoden aikana
yhteensä 11 alakoulussa. Toteutus alakouluille eroaa yläkoulutyöpajojen
toteutuksesta huomattavasti. Alakoulutyöpajat ovat suunniteltu pidettäväksi
luokkahuoneissa ja huomattavasti pienemmille ryhmille. Tällä pyritään
vähentämään lasten keskittymisen herpaantumista.
Yhdessä ylä- ja alakoulutyöpajat muodostavat koko peruskoulun kattavan
kokonaisuuden seuraavanlaisesti:




1-2lk: kiusaaminen
3-6lk: ennakkoluulot, syrjintä
7-9lk: rasismi, suomalaisuus, identiteetti
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Keskustelimme vuoden aikana työpajapäivinä opettajien kanssa ja pyrimme
saamaan mahdollisimman paljon palautetta alakoulutyöpajojen laadusta.
Opettajien yleinen mielipide on ollut se, että pajat ovat olleet todella toimivia.
KYTKE:n ohjaajat saivat vuoden aikana kiitosta siitä miten he osaavat käsitellä
lapsia ja siitä miten he osaavat keskustella oppilaiden kanssa. Itse työpajojen
sisällöstä eniten kehua saivat ryhmätehtäväosiot.
Suurimmat haasteet alakoulutyöpajojen toteutuksessa ovat liittyneet
oikeanlaiseen kommunikointiin oppilaiden kanssa. Oikeanlaisella
kommunikoinnilla tarkoitetaan ohjaajien kykyä käydä keskustelua ja esittää
ryhmätehtäviä ilman että oppilaiden keskittyminen herpaantuu.
-Liite 1

Ohjaajien ajatuksia
Keskusteluita ohjaajien kanssa liittyen vuoden aikana järjestettyihin työpajoihin
on pidetty. Ohjaajilta on tiedusteltu heidän mielipiteitään työpajojen
toteutuksesta ja yleisestä työpajoilla vallitsevasta ilmapiiristä. Ohjaajien
mielipiteet sekä ajatukset eivät ole juurikaan poikenneet toisistaan.
Ohjaajat ovat kokeneet että vastaanotto kouluilla on ollut hyvä. Joidenkin
mielestä pienempien paikkakuntien kohdalla tämä pätee vielä vahvemmin.
Oppilaiden suhtautuminen ohjaajiin sekä työpajoihin on pysynyt suurimmilta
osin positiivisena. Monen ohjaajan ennakko-oletus oli, että syksyn aikana
mediassa paljon pinnalla ollut pakolaiskeskustelu tulisi näkymään vahvasti
oppilaissa ja heidän mielipiteissään. Monen yllätykseksi näin ei kuitenkaan ollut.
Aihe on enemmänkin tullut esille aikuisten puheissa, kuten esim.
vanhempainilloissa, opettajienhuoneissa, sekä lehdistön toimesta.
Työpajoilla käydyt keskustelut ovat useasti menneet niin hyvin, että ohjaajat
toivoisivat jopa lisää aikaa keskustelulle ja ajatusten vaihdolle. Työpajoilla
käydyillä asioilla on selvästikin ollut selkeä vaikutus myös moneen opettajaan,
koska moni ohjaaja koki opettajien kiitelleen ohjaajia työpajoista ja niiden
annista. Tämä on ollut ilo huomata niin ylä- että alakoulutyöpajojen yhteydessä.
Ohjaajat ovat kokeneet alakoulutyöpajojen toimineen hyvin. Keskusteltaessa
koulujen ja paikkakuntien välisistä eroista, ohjaajat toivat mielenkiintoisena
huomiona esille mm. sen, että heidän mielestään oppilaiden tapa ja kyky käsitellä
heidän ikäryhmälleen suunnatun työpajan sisältöä saattaa vaihdella enemmän
alakoulujen välillä, vaikka kyseessä olisi samanikäiset nuoret. Tämä on
edellyttänyt ohjaajilta hieman enemmän kykyä tulkita kohderyhmän
kapasiteettia käsitellä työpajalla keskusteltavia asioita.
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KYTKE- FESTARI
Keväällä 2015 järjestettiin KYTKE- festari niminen tapahtuma, joka oli
ensimmäinen laatuaan. Tapahtuma järjestettiin 28.5.2015. Vantaan Kannistossa.
Kohderyhmä koostui Vantaan Kanniston sekä Kivistön kaupunginosien ala- ja
yläkouluikäisistä nuorista. KYTKE- festari järjestettiin yhteistyössä MarjaVerkko
ry:n kanssa, joka on Kivistön suuralueella vaikuttava sosiaalisten toimijoiden
yhteistyöverkosto. KYTKE- festarin pääesiintyjinä toimivat Haza Hajipoori sekä
Yasmine Yamajako. Tapahtuman juonnosta vastasi Aleksi Halen. Kaikki em.
henkilöt ovat myös pitkään KYTKE:n toiminnassa mukana olleita ohjaajia.
Kivistön suuralue on nopeaa vauhtia kehittyvä kaupunginosa, jonka demografia
tulee näin ollen myös muuttumaan merkittävästi. Sekä alueen nuorten, että
aikuisten keskuudessa on ollut huomattavissa kärjistyneitä ja negatiivisia
asenteita. Nämä asenteet ovat kohdistuneet erityisesti eri sosiaaliluokista
tulevia, tai kansalaisuutta/kansallisuutta edustavia ihmisiä kohtaan. KYTKE
vieraili kevään aikana Kanniston Koululla pitämässä työpajoja. Tämän lisäksi
työpajoja on järjestetty KYTKE:n olemassaolon aikana myös Vantaankosken
Koululla, jossa opiskelee valtaosa alueen yläkoululaisista.
KYTKE:n Kivistön suuralueella järjestämän toiminnan tarkoitus on ollut tarjota
nimenomaan alueen nuorille mahdollisuus luonnollisiin kohtaamisiin eri
taustaisten henkilöiden kanssa. KYTKE- festarin kautta nuoriin pystyttiin
luomaan entistä enemmän kontaktia, ja tapahtuma toimi loistavasti kevään
työpajoilla saavutettujen edistysaskeleiden tukena.
KYTKE- festari päivä jakaantui kahteen osaan. Aamupäivä sisälsi päiväkotilaisille
suunnitellun tunnin pituisen ohjelman. Iltapäivän ja illan ohjelma oli suunniteltu
alueen ala- ja yläkoululaisille. Kaiken kaikkiaan tapahtuma tavoitti yli 500 alueen
nuorta. KYTKE- festarista saatu palaute on ollut pelkkää positiivista.
MarjaVerkko ry:n sekä alueella toimivien nuorisotyöntekijöiden ja koulujen
mukaan nuoret olivat todella innoissaan tapahtumasta ja sen annista.
Tiedusteluja festarin uudelleen järjestämisestä on tullut.
-Liite 2

KYTKE- PÄIVÄT
KYTKE- päivät tapahtuma suunniteltiin niin ikään kevään 2015 aikana. Ajatus
KYTKE- päivät tapahtumassa on se, että nuorille tarjotaan mahdollisuus
osallistua erilaisiin aktiviteetteihin ja sitä kautta luoda yhteisöllisyyttä ja
vuorovaikutusta Walterin arvojen mukaisesti ja KYTKE:n alkuperäisen viestin:
”yhteisen tekemisen kautta”. Täten pyritään tarjoamaan tehokasta vertaistukea,
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sekä murtaa alueen nuorten mielissä vallitsevia mahdollisia ennakkoluuloja ja
ennaltaehkäistä negatiivisten sellaisten syntyminen.
KYTKE- päivinä tarjottujen aktiviteettien vetovastuu on projektin kautta
hankituilla ohjaajilla, joista jokainen on ammattilainen omalla sarallaan. Osa
heistä on myös ollut pitkään mukana KYTKE:n toiminnassa työpajoilla.
Aktiviteetit joita vuoden 2015 KYTKE- päivinä tarjottiin nuorille, olivat
jalkapallo, impro, tanssi, koripallo sekä ruoanvalmistus.
Tapahtuma järjestettiin vuonna 2015 kaksi kertaa ja kahdessa eri Vantaan
kaupunginosassa. Kaupunginosat poikkesivat toisistaan huomattavasti
demografioiltaan sekä sosioekonomisilta tilanteiltaan. Tämä oli
tarkoituksenmukainen päätös.
KYTKE- PÄIVÄT KANNISTO
Ensimmäinen KYTKE- päivä järjestettiin 3.-5.6.2015. Kanniston
kaupunginosassa, jossa kohderyhmänä toimi alueen peruskoulutason 6.-9.lk
nuoret. Kyseessä oli ajankohtana ensimmäinen viikko koulu lukuvuoden
päättymisen jälkeen. Tällä ajankohdalla pyrittiin varmistamaan
mahdollisimman suuri osallistumisprosentti, sillä oletuksella, että nuoret eivät
kerkeä poistumaan kesälomien viettoon esim. maakuntiin tai ulkomaille.
Tapahtuma järjestettiin Kanniston nuorisotila KanNu:n tiloissa.
Kivistön suuralueen kehittymisen ja siitä mahdollisesti aiheutuvien sosiaalisten
haasteiden vuoksi koimme ko. alueen ideaaliksi missä järjestää KYTKE- päivät.
MarjaVerkko ry:ltä sekä Kanniston nuorisotalo KanNu:n henkilökunnalta saadun
tiedon mukaan, alueen nuoriso koostuu pääosin kantasuomalaistaustaisista
nuorista, joiden keskuudessa vallitsee vahvat negatiiviset ennakkoluulot
erilaisuutta ja erityisesti monikulttuurisuutta kohtaan. Osallistumalla KYTKEpäiviin nuoret saivat mahdollisuuden tutustua kolmen päivän ajan aktiviteettien
ohjaajiin, keillä lähes kaikilla on monikulttuurinen tausta.
Kannistossa järjestetyt KYTKE- päivät voidaan laskea onnistuneeksi
tapahtumaksi. Palaute tapahtumasta oli positiivinen. Nuorisotalon
henkilökunnan mukaan KYTKE- päivistä oli nuorille paljon hyötyä ja asetetut
tavoitteet saavutettiin.
-Liite 3
KYTKE- PÄIVÄT HAVUKOSKI
Vuoden 2015 toiset KYTKE- päivät järjestettiin Itä-Vantaalla Havukosken
kaupunginosassa 15.-16.10.2015. yhteistyössä Havukosken Nuorisotalon kanssa.
Nuorisotalon asiakaskunta poikkeaa huomattavasti Kanniston Nuorisotalon
asiakaskunnasta. Alueen nuorista moni on maahanmuuttajataustaisia tai

5

monikulttuurisen taustan omaavia. KYTKE sai ensikosketuksen isoon osaan
alueen nuorista jo keväällä Havukosken Koulussa järjestetyillä työpajoilla.
KYTKE- päivien tarkoitus oli ensisijaisesti tarjota näille nuorille vertaistukea.
Aktiviteettien vetäjät toimivat nuorille esimerkkinä monikulttuurisen taustan
omaavina henkilöinä, ketkä kaikki ovat menestyneet omissa aktiviteeteissaan.
Nuoret pystyivät samaistumaan aktiviteettien vetäjiin, ja tämä huomattiin myös
nuorisotalon henkilökunnan puolesta.
Palaute Havukoskella järjestetyistä KYTKE- päivistä on ollut pelkästään
positiivista. Nuorisotalon henkilökunta on jälkeenpäin kertonut, että nuoret
kyselevät lähes päivittäin milloin tapahtuma järjestetään uudestaan. KYTKEpäivät saavuttivat suuren suosion Havukoskella.
-Liite 4

SELVITYS KYTKE:N TOIMINNASTA, Helsingin Yliopiston Koulutuksen
Arviointikeskus
Kevään aikana KYTKE:n toiminnan vaikutuksista päätettiin tehdä ulkopuolinen
selvitys. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Helsingin Yliopiston Koulutuksen
Arviointikeskus (KAK). Selvitys oli rajattava koskettamaan pääsääntöisesti
koulutyöpajoja yläkouluoppilaille, johtuen laajemman tutkimuksen
taloudellisista ja ajallisista vaatimuksista. Tästä huolimatta, selvitykseen
sisällytettiin kuvauksen tasolla myös KYTKE:n muut elementit, jotta niiden
vaikutuksia voisi arvioida suhteessa kokonaisuuteen.
“[T]utkimuksen tulosten valossa sen kaltaiselle, alussa proaktiiviseksi kuvatulle työlle, jota
Walter ry Kytke‐työpajojen välityksellä tekee, näyttäisi olevan paikkansa sekä tarvetta ja
tilausta koulumaailmassa. “ (Selvitys Walter ry:n KYTKE projektista, s. 44)
Tutkimuksen tulokset saavat myös vahvistusta omista palautekyselyistämme, aiemmilta
vuosilta.

Selvitys on kokonaisuudessaan ladattavissa verkkosivujemme
materiaalipankista.
-

Liite 5: Materiaalipaketti
o Ei sähköisessä versiossa mukana.
Luettavissa http://www.walter.fi/materiaalipankki/
Tiedosto: ”KYTKE- projektin selvitys”

AVARAKATSEISUUSINDEKSI
Olemme joka vuosi keränneet palautetta oppilailta ja opettajilta työpajojemme
jälkeen. Kysymykset ovat kuitenkin vaihdelleet vuosien saatossa. Vuonna 2012,
palautelomakkeen kysymykset käsittelivät lähinnä omaa toimintaamme ja sen
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tarvetta. Vuonna 2013, palautelomakkeen kysymykset pyrkivät myös
kuvastamaan toimintamme koettuja vaikutuksia. Vuonna 2014, käytimme
palautelomakkeita jotka mahdollistivat oppilaiden ja opettajien näkemysten
ristiinvertailun työpajojemme tematiikkaan kuuluvissa aiheissa.
Vuonna 2015 olemme valmistelleet pitkäjänteisempää tapaa suorittaa entistä
merkityksellisempää ja käytettävämpää tutkimustyötä. Olemme kehittäneet
Suomen yläkoulujen avarakatseisuusindeksin, joka tullaan lähettämään
sähköpostitse jokaiselle Suomen yläkoululle. Kysely on toteutettu sekä suomeksi
että ruotsiksi. Tarkoitus on saada tulos, jonka avulla voidaan verrata oppilaiden
asenteiden muutoksia suhteessa muihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, saaden
samalla kuvan kunkin koulun hetkellisestä tilanteesta, näin mahdollistaen
lisätoimintojen suunnittelun.
Kyselylomake on tarkoitus avata vastauksille tammikuussa 2016.

MATERIAALIT
Materiaalipaketin kehitystä jatkettiin luomalla materiaalipaketille täysin
dedikoidut verkkosivut. Samoille sivuille sisällytettiin lisämateriaalia eri
tehtäväkokonaisuuksiin.
Lisämateriaali koostuu sekä lisätehtävistä, selvennyksistä nykyisiin tehtäviin
että nykyisiä tehtäviä laajentavista osioista. Materiaalipaketin sivusto on
suunniteltu siten, että se on vielä hetken skaalautuva, eli aineistoa voidaan
tuottaa sinne lisää, ilman suunnittelumuutoksia, tai laajoja lisäkustannuksia.
Jokainen KYTKE:n vierailema koulu on saanut yhden materiaalipaketin. Tämän
lisäksi materiaalipaketteja on esitelty ja jaettu eri tapahtumissa joihin KYTKE on
osallistunut. Yhteydenottoja liittyen materiaalipaketin saatavuuteen on vuoden
aikana tullut joitakin, ja näihin on aina vastattu myöntävästi. Materiaalipaketti
lähetettiin huhtikuussa myös kasvatustieteellisten kirjastojen valikoimiin ympäri
Suomea, Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Raumalle, Joensuuhun, Savonlinnaan
ja Rovaniemelle. Näin ollen, myös tulevat opettajat ja opettajankoulutusta
tekevät tahot voivat perehtyä avarakatseisuuden käsittelyyn osana arkista
opetusta. Myös nuorisotiedon kirjasto Allianssi talossa on saanut omansa. Kaikki
kirjastot ottivat materiaalipaketin vastaan positiivisesti ja toivomme, että niille
tulee kovaa käyttöä ja kysyntää.
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Lyhytelokuvat
Vuonna 2014 aloitettu lyhytelokuvaprojekti on tämän vuoden aikana ottanut
merkittäviä askeleita eteenpäin. Kyseessä on siis yhteensä viisi elokuvaa, joiden
teemat ovat seuraavat:






ennakkoluulot
syrjintä
rasismi
suomalaisuus
yllä mainitut termit ensimmäisellä ja toisella luokalla olevien lasten selittäminä

Elokuville tullaan järjestämään ensi-ilta tyylinen tapahtuma, johon kutsutaan
edustajia mm. KYTKE:n kanssa vuosien aikana yhteistyötä tehneistä tahoista.
Osaa jo valmistuneista lyhytelokuvista on näytetty tarkoin valikoiduille
henkilöille. Tämä tehtiin palautteen saamiseksi elokuvien toimivuudesta. Palaute
on ollut hyvää, joten olettamus on, että lyhytelokuvat tulevat toimimaan hyvänä
lisänä jo valmiiksi kattavassa materiaalipaketissa.

VIESTINTÄ
Verkkosivut
KYTKE:n verkkosivujen käyttöaste on kasvanut tasaisesti kun näkyvyytemme on
lisääntynyt. Jos poistamme seuraavaksi selitettävät poikkeamat, kasvu on ollut
33% vuoteen 2014 nähden.
Näkyyden lisääntyminen on tuonut myös lieveilmiöitä, kuten verkkosivujemme
hakkerointi yrityksiä. 2014 syksyllä tapahtuneen hakkeroinnin jälkeiset
turvatoimet ovat kuitenkin pitäneet poikkeuksetta ja tapaus ei ole päässyt
toistumaan. Havaitsimme piikin niin kutsutuissa brute-force (salasanan murto
arvaamalla) hyökkäyksissä kesä- ja heinäkuussa, jolloin toteutettiin useita
tuhansia yrityksiä murtaa salasanat.
Reagoimme asentamalla järjestelmän, joka lukitsee käyttäjän ulos määräajaksi
liian monen virheellisen salasanan syöttämisen jälkeen. Uudet turvatoimet ovat
estäneet 104 yksittäistä hyökkääjää syyskaudella, joista jokainen olisi voinut
yrittää tuhansia eri käyttäjätunnus-salasana kombinaatiota jos järjestelmää ei
olisi asennettu. Nyt hyökkäykset ovat rajoittuneet enintään 24 arvaukseen
vuorokaudessa, jolla tahdilla salasanan murtaminen veisi tuhansia vuosia.

Facebook
Facebook sivuston tykkäysten määrä on tasoittunut 12 tuhannen ja puolen
paikkeille. Tähän on vaikuttanut sekä nuorten sosiaalisen median kentän

8

muutos, että KYTKE:n laajempi osallistuminen alakouluihin. Facebookissa on 13
vuoden ikäraja käytölle, joten alakoululaiset eivät ole Facebookissa.
KYTKE:ssä on selvitetty uusia keinoja hyödyntää paitsi Facebook näkyvyyttä,
myös verkkosivujen kävijämäärää targetoimalla henkilöitä kohdennetuilla
viesteillä Facebookissa. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedotuksen
lisäämiseksi erikoistapahtumista.

Videot
KYTKE:n vetäjien haastatteluvideoiden kuvaamista on jatkettu ja yli puolesta
vetäjistä on nyt videot YouTube kanavallamme ja heidän profiilisivuillansa.
Kuvasimme myös ensimmäisen nuoren haastatteluvideon, joka on nähtävissä
YouTube kanavallamme.

Mediassa
KYTKE on saanut näkyvyyttä eri paikkakuntien sekä alueiden medioissa. KYTKEprojektista jutun tehneet lehdet vuoden 2015 aikana ovat: Savon Sanomat, EteläSuomen Sanomat, Nokian Uutiset, Aamulehti, Forssan Lehti sekä Keskipohjanmaa.
Yhden lehden edustajaa lukuun ottamatta kaikki toimittajat olivat seuraamassa
työpajoja. Tuon yhden lehden edustaja oli seuraamassa paikan päällä
vanhempainiltaa. Moni em. lehdistä tavoittavat useita kotitalouksia. Lehtien
lisäksi työpajoja on ollut seuraamassa yksi radiokanava. KYTKE:n
medianäkyvyys on vuonna 2015 pysynyt hyvänä.
-

Liite 6

TUKIMUODOT
KYTKE:n tukipalvuiden osalta 2015 oli erittäin opettavainen. Edellisinä vuosina
tukipalveluita oli kehitetty ja niiden kasvuun oli varauduttu laajamittaisesti
järjestön sisällä.
Viime vuonna panostimme tukitoimintojemme markkinointiin ja niiden
tunnettavuuden lisäämiseen. Tukipuhelimeen ei käytännössä tullut vuoden
aikana tukea tarvitsevia soittoja, eikä Livechattiin tukea tarvitsevia
yhteydenottoja. Iso syy tähän on siinä, että vuoden aikana kävimme myös paljon
alakouluissa, joissa emme mainostaneet tukipalveluitamme, voidaksemme
keskittyä alakoulutyöpajojen rakenteelliseen kehittämiseen. Toiseksi syyksi on
arvioitu olevan KYTKE:n lyhyessä kosketuspinnassa koululaisten kanssa.
KYTKE-tiimiläiset tapaavat koululaisia 60 min ajan ja vaikka sinä aikana heidän
ja nuorten välille muodostuu vahva ja luottavainen side, tämä side ei kanna
esimerkiksi kuukausien päähän, jolloin nuori saattaa kokea tarvitsevansa apua.
Jos tähän tahdotaan tulevissa hankkeissa puuttua, se tarkoittaa joko tiiviimmän
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läsnäolon lisäämisen tarvetta kouluissa, tai yhteistyön lisäämistä tukipalveluita
nykyään tarjoavien tahojen kanssa.
Tukipuhelin sekä livechat muuten osoittautuivat kummatkin käytännöllisiksi
avuiksi, koska niiden kautta tuli kuitenkin tiedusteluita liittyen KYTKE:n
tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin. Kommunikointi kummankin kautta
välityksellä on ollut helppoa ja nopeaa.

SOVITTELU
Mainostettuamme maksutonta sovittelutoimintaamme targetoidusti yli 200:lle
koululle, saimme pyynnön osallistua konfliktitilanteen ratkaisuun yhdeltä
vanhemmalta, jonka ystävä oli käynyt vanhempainillassamme. Tilanteessa
nuoren vanhemmat olivat poistaneet nuoren koulusta hänen kokeman rasismin
takia. KYTKE:n sovittelijat olivat mukana selvittämässä tilannetta vanhempien,
nuoren ja koulun kanssa. Tuloksena oli nuoren osallistuminen koulunkäyntiin,
sovelletuin järjestelyin, tavoitteena täysi integraatio. Kyseisen tapauksen myötä
opimme paljon niistä tekijöistä joiden takia KYTKEä ei kenties pyydetä
sovittelemaan kouluissa olevia konflikteja. Ensimmäinen asia oli, että koulut
käyttävät ensisijaisesti kuntien sovittelupalveluita. Toinen oli, ennakkokäsitys
KYTKE:läisistä ja siitä, että heidän oma monikulttuurinen taustansa asettaisi
heidät puolueelliseksi sovittelutilanteessa.
Keskusteltuamme opetushenkilökunnan kanssa kuntien sovittelutoiminnan
käytännöistä ja kuvattuamme omia toimintatapojamme, molemmat syyt
katosivat täysin. KYTKE:n sovittelu on täysin suunniteltu koulumaailmaan
sopivaksi, puolueettomaksi ja ammattitaitoiseksi toiminnaksi. Tämän viestin
välittäminen tulee kuitenkin olemaan haasteellista. Sovittelutoiminnan
jatkokehittäminen voisikin kulkea yhteistyössä eri kuntien sovittelutoimistojen
kanssa, jolloin koulujen tuttuja toimintatapoja ei tarvitsisi muuttaa.
-Liite 7

HANKEHAKEMUKSEN ULKOPUOLISTA TOIMINTAA
Tapahtumat ja seminaarit
KYTKE on ollut esillä useassa tapahtumassa ja seminaarissa läpi vuoden.
Roolimme ovat vaihdelleet esityksen pitämisestä jalkautuvaan työhön, mutta
kaikissa tapahtumissa on lisätty sidosryhmien tietoisuutta KYTKE -projektista.
Tapahtumat joihin osallistuimme:



Koulun kerhotoiminta osana Joustavaa koulupäivää - työseminaari. OPH. Esitys.
Tampereen aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaajien seminaari – 160 henk. Kunta.
Työpajaseminaari.
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OKL:n opiskelijoille järjestetty luento
KYTKE- Päivät
KYTKE- Festari

Vanhempainillat
Vuoden 2015 aikana järjestimme vanhempainiltoja kymmenessä eri koulussa.
Vanhempainiltojen osallistujamäärät vaihtelivat tänäkin vuonna kouluittain
hyvin paljon. Syitä tähän on voinut olla monia. Jokaiselle koululle lähetettiin
KYTKE:n virallinen vanhempainiltakutsu, jonka koulut ovat välittäneet kaikille
vanhemmille. Vuonna 2014 uusittu vanhempainilta esitys on osoittautunut
toimivaksi. Vanhempainiltojen interaktiivisuuden lisäämisessä on onnistuttu.
Keskustelua sekä mielipiteiden vaihtoa on osallistujamäärästä riippumatta ollut
paljon.
Ulkoisista tekijöistä on vanhempien mielipiteisiin ja puheenaiheisiin vaikuttanut
selkeästi eniten vuoden aikana esillä ollut keskustelu pakolaisista ja
turvapaikanhakijoista. Kysymyksiä liittyen näihin on vanhempainilloissa tullut
enemmän kuin aikaisemmin. Tämä ei ole kuitenkaan tullut esille pelkästään
negatiivissävytteisessä mielessä, vaan ylipäätään mielenkiintona ko. aihetta
kohtaan. Toinen iso mielenkiinnonaihe on ollut ohjaajien omakohtaiset
kokemukset ja ajatukset liittyen syrjintään, rasismiin sekä identiteettiin. Nämä
keskustelut ovat olleet erittäin antoisia.
Vanhemmat, koulut sekä KYTKE:n ohjaajat ovat olleet tyytyväisiä
vanhempainiltoihin. Palaute vanhemmilta ja kouluilta on ollut kummaltakin
pelkkää positiivista, ja kaikki osapuolet ovat pitäneet vanhempainiltoja
hyödyllisinä.

Yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa
Yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman kanssa
on jatkettu keväällä 2015. KYTKE tarjosi tänä vuonna opiskelijoille kaksi eri
projektia. Toinen opiskelijaryhmä osallistui vanhempainiltoihin ja kehitti
vanhemmille kyselylomakkeen sillä ajatuksella, että saadusta palautteesta voisi
olla
KYTKE:lle
hyötyä
vanhempainiltojen
kehittämisessä.
Toinen
opiskelijaryhmä suunnitteli tehtävärastin KYTKE- festareille. Tehtävärasti toimi
hyvänä lisänä festareiden oheisohjelmaan.
Kummatkin opiskelijaryhmät olivat tyytyväisiä yhteistyöhön. Laurea AMK:n
yhteyshenkilö on jo vuoden 2015 syksyllä ilmaissut kiinnostuksensa jatkaa
yhteistyötä KYTKE- projektin kanssa.
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Mikä tekee ihmisestä rasistin? – Nokian Uutiset 9.10.2015.
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