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Hei ja tervetuloa!

Добрый день и добро пожаловать! 
(dobryy den' i dobro pozhalovat’)

Waad salaaman tihiin. Soo dhawaada!

اهالً وسهالً  (ählän wa sählän)



Vantaan Venäläinen Klubi ry

• Perustettu vuonna 2014

• Järjestön perustehtävä/tavoite:
venäjänkielisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja elämänhallinnan 
edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, työllistymistä ja kotoutumista 
edistävä toiminta, sekä tutustuminen Suomessa elämiseen ja kulttuuriin.

• Kielet: 

venäjä/suomi (englanti/viro tarvittaessa)

• Vuosibudjetti: yli 300 000€

• Rahoittajat: STEA, ESR, Vantaan kaupunki

• Toiminnoissa on mukana 800 ihmistä / asiakasta (vuositasolla)



Mitä teemme?
EDISTÄMME TYÖLLISYYTTÄ 
JA KOTOUTUMISTA

2016-
2018 

2018-
2019

”TÖISSÄ SUOMESSA”  
ESR-HANKE

”TSEMPATAAN YHDESSÄ”
ESR-HANKE



Hankkeen perustiedot
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Kokonaisbudjetti: 280 100€ / vuosi
Per järjestö: max 59 500€/vuosi

Hakunilan kansainvälinen yhdistys
Sahan - seura
Itä-Vantaan somalikulttuuri yhdistys 
Vantaan Venäläinen Klubi (koordinoija)

1.1.2020-31.12.2022

4 kokopäiväistä tsempparia
1 osa-aikainen projektipäällikkö



Kohderyhmät ja toiminta-alue

• Aikuiset (yli 25-vuotiaat) vantaalaiset maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset, joiden heikko 
suomen kielen taito ja puutteellinen ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnasta on hidastanut heidän 
palveluiden piiriin pääsemistään. Heillä on tarve neuvontaan ja heillä on taustalla yksinäisyyttä, 
elämänhallinnan haasteita ja työttömyyttä.

• kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen tarpeessa olevat (erityisesti arabian–, venäjän-, viron-, somalin-, albanian-, kurdin- ja 
turkinkieliset)
• työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat
• heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat (pitkäaikaistyöttömät, traumataustaiset jne.)
• hiljattain oleskeluluvan saaneet (perheenyhdistämisen kautta tulleet, turvapaikan saaneet, jne.)
• lapsiperheet

• Välilliset kohderyhmät
• kunnan viranomaiset
• TE-palvelut
• muut järjestöt
• yritykset
• oppilaitokset

• Hankkeen paikallinen toiminta-alue on koko Vantaan alue.
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Hankkeen tavoitteet

6
- project (2020-2022)

Asiakastaso Yhteistyö viranomaisten kanssa Järjestöjen yhteistyö

Päätavoite Tavoitteena on edistää 
maahanmuuttajien sosiaalista 

toimintakykyä,
hyvinvointia, ja työllistymistä.

Tavoitellaan tasavertaista kumppanuutta ja 
vastavuoroista toimintaa viranomaisten ja 

järjestöjen välillä.

Tavoitteena on kehittää kulttuuritietoista, 
asiakaslähtöistä ja saavutettava yhteistä 

maahanmuuttajille suunnattua 
asiakasohjauksen mallia.

Osatavoitteet - Tukea ja parantaa asiakkaiden 
toimintakykyä ja hyvinvointia
- Tukea asiakkaan siirtymää kohti 
työelämää ja/tai koulutusta

- Selkeytetään järjestön ja viranomaisten välisiä 
rooleja ja yhteistyötä.
- Kehittää täydentävää asiakastyötä 
viranomaisten tueksi yhteistyössä TE-palveluiden 
ja Vantaan kaupungin kanssa

- Tukea järjestöjen yhteistä palveluosaamisen 
kehittämistä
- Kehittää järjestöjen osaamista erityisesti 
työllisyyden hoidossa
- Edelleen kehittää jalkautuvaa työskentelyä ja 
järjestöjen roolia
jalkautuvan työn alustana



Hanketoiminta asiakkaille
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YHTEISPÄIVYSTYS 
VIRANOMAISTEN KANSSA

Työn haku, CV:n tekeminen, 
työllistäminen, koulutukseen

haku, jne.

ASIAKASPÄIVYSTYS
(TI-PE)

Neuvonta- ja ohjaus: 
arkipäivätilanteet, hyvinvointi, 

terveys, julkiset palvelut, järjestö- ja
vapaaehtoistoimintaa jne. 

TAVOITE: 1000 asiakasta/vuosi, 
1800 asiakaskäyntejä/vuosi

RYHMÄTOIMINTA 

Info- ja koulutustapahtumat, 
työpajat, rekry-tilaisuudet

TAVOITE: 600 asiakasta/vuosi

SUOMI, ENGLANTI, ARABIA, SOMALI, VENÄJÄ







Tulokset ja vaikutukset

• Asiakastasolla
• Asiakkaan sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi paranee

• Viranomais-järjestö tasolla 
• Järjestöt saavat tietoa, tukea ja resursseja toimintaansa. Kunta puolestaan 

saa tietoa ja paremmat yhteydet maahanmuuttajataustaisiin asukkaisiin ja 
järjestöihin.

• Järjestöjen tasolla
• Tuloksena ovat vahvat maahanmuuttajajärjestöt, jotka osaavat tukea 

asiakkaitaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja motivoida heitä 
kohti työllistymistä tai koulutusta



KIITOS!
Svetlana Tchistiakova
Projektipäällikkö
Tsempataan! -hanke
Puh. 044 948 9218
svetlana.tchistiakova@vvklubi.fi

mailto:svetlana.tchistiakova@vvklubi.fi

