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Tunnus

Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotis-
juhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se 
on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain 
elementti, jota tulee käyttää tämän ohjeis-
ton mukaisesti ja hyviä tapoja noudattaen. 
Juhlavuoden teema on Yhdessä. Tunnuksen 
käytön tulee tukea juhlavuoden teemaa ja 
tavoitteita.

Tunnus on tarkoitettu käytettäväksi aino-
astaan sellaisten sisältöjen ja tapahtumien 
viestimiseen ja markkinointiin, joilla on 
selkeä yhteys juhlavuoteen. Tunnuksen 
käytöstä kaupallisen tarkoituksen yhteydessä 
solmitaan aina erillinen sopimus, jota ilman 
tunnuksen käyttö kaupallisessa tarkoitukses-
sa ei ole hyväksyttyä. 

Tunnuksen oikeudet omistaa valtioneuvos-
ton kanslia. Tunnuksen käyttöoikeuksien 
luovuttaminen kolmansille osapuolille ei ole 
sallittua ilman omistajan lupaa.

Tunnuksesta tulee aina käyttää originaalitie-
dostoa. 
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FAMILIA CLUB

VUONNA 2018 Familia Club juhlii 30-vuotispäiväänsä, sillä yhdistys rekiste-
röityi virallisesti 24. toukokuuta vuonna 1988. Tämän merkittävän virstanpylvään 
lähestyessä yhdistyksen alkuaikoina aktiivisesti mukana olleiden mielessä alkoi 
muodostua ajatus historiikin kokoamisesta. Historiikin suunniteltiin keskittyvän 
Familian ensimmäisiin vuosiin ja sen kokoaminen aloitettiin vuonna 2015. Mate-
riaalin keräämisen tiimoilla järjestettiin useita tapaamisia, jotka tarjosivat nostal-
gisia tilaisuuksia muistella yhdessä näitä monelle hyvin tärkeitä aikoja.

Familian perustamisen aikoihin 1980-luvulla kotoutumista ja kulttuurien vä-
listä vuorovaikutusta edistettiin huomattavan toisenlaisessa todellisuudessa kuin 
nykyään. Suomessa oli noin 20 000 ulkomaalaista, jotka olivat tulleet Suomeen 
avioliiton, opiskelun, työn ja myöhemmin myös pakolaisuuden takia. Suomessa ei 
vielä valtion tai kuntien toimesta ollut järjestetty valmiutta vastaanottaa eri kult-
tuureista tulleita ihmisiä, joiden kontaktit suomalaisiin olivat miltei olemattomat. 
Tuohon aikaan ymmärrettiin harvoin tämän ihmisryhmän Suomelle tuomaa eri-
tyislaatuista rikkautta tai heidän tarvettaan osallistua suomalaiseen arkielämään. 
Yhteiskunta ei kaiken kaikkiaan ymmärtänyt kotouttamisen merkitystä.

Halu tehdä tilanteelle jotain ja mahdollistaa luonteva kanssakäyminen suoma-
laisten ja Suomeen muuttaneiden välillä syntyi aluksi yksityisten ihmisten piirissä. 
Kaikki lähti liikkeelle Tuula Jakowleffin ideasta avata kotinsa ovet ja kutsua kan-
sainväliset ystävänsä “ompeluseuraan”.  Tämä monikulttuurinen kanssakäyminen 
osoittautui niin mielekkääksi ja kasvavaa joukkoa kiinnostavaksi, että “ompelu-
seuran” toiminta kehittyi lopulta viralliseksi yhdistykseksi. Tämän tuoreen yh-
distyksen vapaaehtoiset ryhtyivät siihen aikaan aivan uuteen, ainutlaatuiseen ja 
uraauurtavaan työhön. Toiminta alkoi pienimuotoisesti ihmisten kodeissa, mutta 
laajentui vähitellen suurempiin eri tahojen tarjoamiin tiloihin. Ensimmäisten vuo-
sien toiminta perustui joka tapauksessa täysin vapaaehtoisten tekemään työhön, 
jossa avustamaan ilmaantui myös asiasta kiinnostuneita ulkomaalaisia.

Yhdistyksen perustamisen aikoihin jäsenmäärä oli noin 50 henkilöä, mutta vain 
7 vuotta myöhemmin vuonna 1995 jäseniä oli jo noin 900. Jäsenet olivat kotoisin 
noin 70 maasta, ja yhdistyksessä puhuttiin yli 40 kieltä. Tämä kehitys osoittaa, mi-
ten suurta tarvetta Familian kaltaiselle toimijalle tuohon aikaan oli. Tämän huoma-
sivat myös useat järjestöt ja viranomaiset, joita tuli tasaisena virtana tutustumaan 
yhdistyksen toimintamalliin. Clubin edustajia kutsuttiin myös esittelemään yhdis-
tyksen toimintaa lukuisiin eri tilaisuuksiin ja foorumeihin muun muassa eduskun-
nan ja Helsingin kaupungin toimesta.
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Suomen kielen opetus on ollut keskeinen osa yhdistyksen toimintaa sen perus-
tamisesta lähtien, mutta sen ympärille muotoutui heti alussa myös muuta monipuo-
lista toimintaa. Tiivistetysti toiminta mahdollisti sen, että kaikki saivat tilaisuuden 
tuoda palasen omaa kulttuuriaan ja oppia samalla Suomesta elämyksellisen koke-
misen kautta. Kaikessa toiminnassa korostuivat yhdessä tekemisen ja kokemisen 
mielekkyys ja riemu, ja tarkoituksena olikin saada ulkomaalaisille tunne kuulumi-
sesta ryhmään, uuteen maahan ja lopulta suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Familia Clubin periaatteisiin ovat alusta alkaen kuuluneet avoimet ovet, terve-
tuliaishymy, yhteinen tekeminen ja myötätuntoinen kuuleminen. Näiden seikkojen 
nähtiin jo tuolloin auttavan syrjäytymisen poistamisessa suomalaisesta yhteiskun-
nasta, jossa kontaktien luominen on usein vaikeaa. Tunne siitä, että on paikka, jossa 
on tervetullut kansallisuudesta, kielestä, uskonnosta tai poliittiseen ryhmään kuu-
lumisesta riippumatta, on hyvin tärkeää.  Tämä asia on Familiassa ymmärretty sen 
perustamisesta saakka.

Familia syntyi, koska monet ihmiset 1980-luvun Suomessa kokivat tarvitsevan-
sa tietoa monikulttuurisuudesta ja puitteet, joissa kulttuurien kirjo nähtäisiin posi-
tiivisena ja elämää rikastuttavana asiana eikä yksinomaan ongelmana. Näitä ihmi-
siä yhdisti aito halu tehdä mahdolliseksi sellainen tapaaminen, jossa ulkomaalaiset 
tuntisivat olevansa kotona maassa, johon kohtalo oli heidät saattanut. 30-vuotias 
Familia on yhä aktiivisesti toimiva yhdistys muun muassa seuraavien kirjoittajien 
uutteran ja täysin vapaaehtoisen työn ansiosta. Heille monikulttuurisuus oli tärkeä 
ja luonnollinen osa elämää.

Helsingissä 15.11.2017

Tarja Monto    Sini Manninen
Familia ry:n toiminnanjohtaja   projektikoordinaattori
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ALKUVAIHEET

ALKUSANAT 
       Tuula Jakowleff

Avasin oveni maahamme tulleille vieraille kymmeniä vuosia sitten. Koin sen luon-
nolliseksi teoksi. Olihan näin jo tehty lapsuudenkodissani. Olin viettänyt isäni työn 
vuoksi lapsuuteni ja nuoruuteni ulkomailla eri puolilla maailmaa. Tiesin, miten 
vaikeaa on löytää ystäviä vieraassa maassa, vieraassa kulttuurissa. Kansainväliset 
puitteet jo siinä vaiheessa ja myöhemmin kotimaassa, jossa kontaktit ulkomaalai-
siin jatkuivat tiiviinä, muokkasivat elämänkatsomustani. Jokainen suomalainen 
ulkomailla pitempään asunut on voinut todeta, miten työlästä on sopeutua uuteen 
maahan, uuteen kieleen, uuteen kulttuuriin ja uusiin tapoihin. Samoin taas ulko-
mailta palaaminen ja sopeutuminen oman maan oloihin saattaa tuntua vaikealta.

FAMILIA CLUBIN SYNTYVAIHEITA 
VUODEN 1980 ALKUPUOLELLA

Tuula Jakowleff

Olin jäänyt leskeksi ja neljän pienen lapsen äiti. Siinä tilanteessa kaipaa seuraa, 
muuta ajateltavaa. Siksi avasin kotini muille, aluksi äideille ja lapsille. Kodissani 
oltiin ikään kuin ”ompeluseurassa”. Siellä vaihdettiin kuulumisia, hämmästeltiin 
erilaisia kokemuksia ja kuunneltiin, miten asiat ovat muualla maailmassa. Ja tie-
tenkin myös paikattiin lasten vaatteita tai kudottiin aina tarpeellisia villasukkia. 
Näissä yhteisissä tuokioissa lapset olivat aina mukana... ja kilpailivat siitä, kuka sai 
viimeisen palan pöydille tuoduista eri maiden herkuista. Jokaisella tulijalla oli aina 
pieni – tai suuri – nyytti oman maansa herkkuja mukanaan.

Vaikka olin ensimmäinen kotini oven avaaja, en ollut yksin asialla. Ompeluseu-
ralaisia olivat alusta alkaen Kaarina Hakuri, tanskalainen Hanne Lipasti ja espanja-
lainen Maria Eugenia Ryhänen. Meillä äideillä oli yhteensä 13 lasta. Hanne ja Maria 
Eugenia olivat tulleet Suomeen avioliiton kautta.

Nämä vuoden 1980 alussa alkaneet tapaamiset vuoron perään eri ystävysten 
kodeissa muodostuivat tärkeäksi väyläksi saada yhteen apua ja tietoa kaipaavia ul-
komaalaisia ja taas muista kulttuureista kiinnostuneita suomalaisia. Ovet avattiin 
ystäviemme ystäville, jotka taas toivat mukanaan omia ystäviään. Isätkin, kuten 
puolisoni Veikko Savolainen, tulivat mielenkiintoiseksi mieltämäänsä toimintaan 
mukaan. Tarve yhteiseen toimintaan oli ilmeinen.
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KODEISTA LAAJEMPIIN PUITTEISIIN   
Tuula Jakowleff

Kotimme alkoivat ajan mittaan käydä ahtaiksi ja ajatus isompien tilojen löytämi-
sestä tuli ajankohtaiseksi. Ja tuumasta toimeen. Tuntui luontevalta ottaa yhteyttä 
järjestöihin, joilla jo oli toimintaa ulkomaalaisten kanssa. Heiltä toivoimme saa-
vamme arvokkaita vihjeitä mahdollisista sopivista tiloista. Ystäväni Eeva Melonin 
kanssa lähdimme kartoittamaan tilannetta, ja vastaanotto oli erittäin positiivinen.  
Järjestöt olivat halukkaita lähtemään mukaan yhteisiin tapaamisiin, ja paikkakin 
löytyi heti – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta tarjoutui varaamaan tilat Kirja-
kahvilastaan.

 
TOIMINTA HELSINGIN YLIOPISTON  
YLIOPPILASKUNNAN KIRJAKAHVILAN  
TILOISSA KEVÄÄLLÄ 1987         
         

 Tuula Jakowleff

Niinpä keväällä 1987 Kirjakahvilassa sunnuntai-iltapäivisin lähtivät tätä hanketta 
aktiivisesti toteuttamaan opiskelijoiden lisäksi Suomen Punaisen Ristin, Suomen 
Pakolaiskeskuksen, Suomen Pakolaisavun ja kirkon eri järjestöjen edustajat. 

Hanne Lipasti, Maria Eugenia Ryhänen, Kaarina Hakuri ja Tuula Jakowleff
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Jo alussa kuitenkin huomasimme, että Kirjakahvilan tilat olivat lapsiperheitä 
ajatellen hyvin epäkäytännölliset. Ystävällisestä tarjouksesta huolimatta meidän 
oli löydettävä tilat, joissa ajatuksemme järjestää toimintaa vauvasta vaariin voisi 
toteutua. Tähän tarjoutuikin yllättäen hieno tilaisuus, kun Lauttasaareen avattiin 
Nuorisotalo. Talon isäntä Airi Korte oli myönteinen ajatuksellemme saada saman 
katon alle värikäs eri-ikäisten ja -maalaisten ihmisten kohtaamispaikka. Nuoriso-
talo oli tarkoitukseen aivan ihanteellinen. Sen kodikas olohuone, suuri keittiö, as-
karteluhuone ja jopa suuri juhlasali sopivat suunnitelmiimme aivan erinomaisesti. 
Aloitimme toimintamme näissä tiloissa syksyllä 1987.

TOIMINTA LAUTTASAAREN NUORISOTALOSSA 
SYKSYSTÄ 1987 LÄHTIEN                    

Tuula Jakowleff

Tätä ajankohtaa voi syystä pitää historiallisesti tärkeänä, sillä näissä olosuhteissa 
muotoutui lopultakin se yhteisö, joka sai nimekseen Familia Club. Edellä mainitse-
mani järjestöt jatkoivat kokoontumisiaan entiseen tapaansa. Me aloimme toteuttaa 
vuosien mittaan haaveilemaamme ja suunnittelemaamme toimintamuotoa, jossa 
kaikilla ikään ja kansallisuuteen katsomatta oli oma paikkansa, jonka he usein ko-
kivat toiseksi “kodikseen”.

Meitä oli aluksi Nuorisotalossa pieni joukko, joka lähti innolla toteuttamaan ko-
deissa vuosien varrella syntyneitä toimintaideoita. Eikä kestänyt pitkään, kun talon 
täytti iloinen joukko tulijoita, jotka jo oven avauksella saattoivat haistella eksootti-
sia tuoksuja, ihailla värikästä eri kielillä puhuvaa porukkaa ja varoa kompastumasta 
pieniin, vilkkaisiin talon suurista tiloista nauttiviin lapsiin.

Paikalla oli alusta alkaen minun lisäksi Eeva Meloni ja Maija Varma, joka keit-
tiön puolella Pirkko Salmenhaaran avustamana otti avosylin vastaan raskaita, iha-
nalta tuoksuvia riisikattiloitaan raahaavat iranilaiset Rosa Namdarin ja Aida Aliza-
din ja houkuttelevia makeita herkkuja tuovan ranskalaisen Nicole Roux-Simulan. 
Keittiössä viihtyivät myös tunisialaissuomalaisen poikansa kanssa Eeva Ben Kelifa, 
libanonilainen Nada Niemelä ja Seija Anton.

Atty Limnell, Tuulikki Mikkola, Anita Österberg ja Ermi Kirilo-Koponen hääri-
vät puolestaan myyntitiskillä, jossa he pitivät huolen siitä, että herkut riittivät talon 
koko joukolle. Tärkeänä lenkkinä oli myös Gitta Lindman, joka tarkkana talousih-
misenä sai käsiteltäväkseen minimaalisen talousbudjettimme.

 Askarteluhuoneessa Marjatta Heliste järjesti lapsille ohjelmaa apunaan Johan-
na Jakowleff, englantilainen Dominique Töyrä, amerikkalainen Debbie Riihiaho ja 
Eeva Valkeisenmäki. Myöhemmin joukkoon liittyi kiinalainen Li Zheng Gun. Eikä 
pidä unohtaa lasten rakastamaa Familian upeaa ”mummia” Eeva-Liisa Korhosta, 
joka korkeasta iästään huolimatta väsymättä kanteli jo leikeistä uupuneita pie-
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nokaisia sylissään. Aina avulias amerikkalainen Josie Kurkinen oli myös mukana 
avustamassa monenlaisessa toiminnassa.

Eeva Valkeisenmäki oli omaa luokkaansa taiteilijakoulutuksensa ansiosta, ja 
hänen avullaan muun muassa meksikolainen Galvanin perhe, chileläinen Norma 
Martinez, japanilainen Kiiko Uzawa ja hollantilainen Sigrid Booms voivat toteuttaa 
luovia kykyjään.  

Eva Laineen Etiopiasta adoptoidut tytöt leikkivät kaikessa sovussa Sirpa Jo-
nes-Netteyn suomalais-afrikkalaisten lasten, irakilais-suomalaisen Antonin per-
heen lasten ja virolaisen Irinan lasten kanssa sillä aikaa, kun iranilainen Mozaffar 
Namdar, irakilainen Mukram Anton, Kari Väkevä ja Jukka-Pekka Niemelä pohtivat 
päivänpolttavia tapahtumia nuorisotalon sohvanurkkauksessa. Tähän joukkoon 
liittyivät usein kiinalainen Erlin Yang ja etiopialainen Shimelles Tenaw. Toisesta 
sohvanurkkauksesta kuului äänekäs espanjankielinen puheensorina. Siellä etelä-
amerikkalaiset ystävämme muun muassa Chilestä, Venezuelasta, Boliviasta ja Ko-
lumbiasta vaihtoivat keskenään päivän kuulumisia.

Oman lukunsa muodosti jo 80 vuotta täyttänyt ikinuori Annikki Tukiainen, joka 
aina iloisena ja energisenä veti meille liikuntatunteja ja ihmetytti meitä notkeudel-
laan. Samoissa juhlasalin tiloissa saatoimme myös osallistua Wim van der Kooij`n 
ja Viveca Unneruksen opettamiin eri maiden kansantansseihin.

Jokainen tiistai-iltapäivä toi uusia kasvoja ja heidän mukanaan uutta ihmetel-
tävää, uusia tapoja. Kun nyt muistelen tätä aikaa, tuntuu lähes uskomattomalta, 
että tähän kansainvaellukseen saimme aikaan jonkinlaista järjestystä. Mutta kaik-
ki sujui yllättävän mutkattomasti tulijoiden tarjotessa auliisti apuaan ja taitojaan. 
Ja voin sanoa, että tämä joukko muodosti Familia Clubin ytimen, sen ”sielun”, joka 
vuodesta toiseen jaksoi kehittää ja ylläpitää toimintaamme.

Kun miettii, mikä sai aikaan näin suuren ihmismäärän ilmaantumisen jouk-
koomme, on ehkä tärkein syy siinä, että vastaavanlaista toimintaa ei Helsingissä 
sillä hetkellä ollut ollenkaan. Turussa oli  Hissu Kytö aloittanut kaupungin myötä-
vaikutuksella samankaltaista toimintaa aivan samaan aikaan eli vuoden 1987 puo-
lella. Meidän vetämäämme toimintaa voisi kutsua niin sanotuksi ruohonjuuritason 
toiminnaksi, sillä se perustui täysin vapaaehtoisten haluun edesauttaa suomalais-
ten ja ulkomaalaisten tutustumista ja ystävystymistä toisiinsa sekä helpottaa ul-
komaalaisten elämää suomalaisessa yhteiskunnassa ja lisätä suomalaisten tietoa 
eri kulttuureista. Ulkomaalaisia ei myöskään vuoden 1990 vaihteessa ollut vielä 
Suomessa kovinkaan paljon.

Tähän aikaan kuuluu myös Lauttasaaren kirjastossa järjestämämme näyttely, 
johon osallistui suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita. Näyttely sai osakseen pal-
jon huomiota, ja Lauttasaarilehti kirjoitti siitä jutun kuvan kera.
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“The primary thing that attracted my late husband and I to Familia 
Club was Tuula’s kindness. From the beginning, I never felt like a 
stranger. The environment was very interesting. As I got to know more 
people, the environment became even more inviting and interesting, as I 
could see and feel that these people had no prejudices but instead a lot of 
kindness towards everyone. For me coming there was truly like coming 
to a family gathering, even though we were people from many different 
countries and nationalities. This was the kind of environment I had 
always imagined in my mind that the entire world should be like: that 
people would feel close to each other and show warmth and friendliness 
to one another.

From the time we joined Familia Club, we made a special effort to never 
miss a Club meeting or event. And we would tell our friends about the 
existence of such a wonderful club, as a result of which several of our 
friends participated in the Club’s various events and programs. I 
would like to thank Tuula and others who helped start the Club for this 
remarkable initiative and for all the unforgettable experiences I was 
able to be a part of there. After some 30 years, I still have friendships 
that continue as a result of encounters at the Familia Club, and I hope 
these relationships will continue to the end of my life.”

Rosa Namdar
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Annikki Tukiainen (vasemmalla) ohjaa venyttelyä
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Wim van der Kooij ohjaa kansantansseja

Kiiko UzawaMiritza Lundberg
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Yhteissynttärit

Marjatta Heliste (vasemmalla) ohjaa nukkejen tekoa
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Leila Antikainen, Soledad Chuaqui, Alison Wiklund, Adolfo Vera ja Helga 
Brynølfsdottir
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TOIMINTA SVENSKA UNGDOMSGÅRDENISSA 
VUONNA 1988          

Tuula Jakowleff

Keväällä 1988 saimme puhuttua käyttöömme tiistai- ja torstaiaamupäivät kello 9-13 
Svenska Ungdomsgårdenista, osoitteesta Runeberginkatu 4. Tiloille oli tarvetta, sil-
lä ulkomaalaisten suomen kielen kurssit oli siirretty Lauttasaaren nuorisotalosta 
Helsingin työväenopiston tiloihin Helsinginkadulle. Täältä oppilailla oli lyhyt mat-
ka kurssipaikalle, ja he pystyivät vaivatta kurssien ajaksi jättämään lapsensa Eeva 
Melonin ja kiinalaisen Li Zheng Gunin hyvään hoivaan.

Torstaisin alkoi näissä tiloissa kokoontua myös joukko innokkaita jumppaa-
jia Annikki Tukiaisen johdolla. Ei pidä myöskään unohtaa ihanaa kahvin ja pullan 
tuoksua, jonka Eva Laine ja Ingrid Lindeman loihtivat paikan käyttäjille. 

NÄYTTELY- JA MUSIIKKITOIMINTA 
ANNANTALOSSA 1989–1990   

Tuula Jakowleff

Jo Lauttasaaren kirjaston näyttely osoitti, miten korkeatasoisia taiteilijoita joukos-
samme oli. Se herätti myös tarpeen antaa muillekin taiteilijoille mahdollisuuden 
tuoda esille taitojaan; ammattiaan, joka heidän omassa maassaan oli tuonut heille 
jo mainetta ja kunniaa.  

Saimme neuvoteltua Annantalosta tilat näyttelytoiminnalle. Nyt ulkomaa-
laisystävillemme tarjoutui mahdollisuus tuoda töitään esille isolle yleisölle yhdessä 
suomalaisten taitajiemme kanssa. Kahvilatiloissa järjestettyjen taidenäyttelyiden 
avajaisia juhlisti usein Sibelius-Akatemian tai Helsingin Konservatorion oppilai-
den musiikkiesitys. Nämä Annantalon tapahtumat olivat mieleenpainuvia tilai-
suuksia, joita vieläkin muistelen lämmöllä. Aluksi otimme reippaasti myös kahvilan 
pyörittämisen tehtäväksemme, mutta sen pitäminen osoittautui liian kuormitta-
vaksi, ja luovuimme siitä muutaman kuukauden kuluttua.
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Säännölliset näyttelyt ja musiikkiesitykset jatkuivat siihen asti, kunnes siir-
ryimme Merikasarmin tiloihin. Tämän jälkeen maaliskuussa 1991 järjestimme kui-
tenkin vielä yhden näyttelyn Annantalossa, jossa töitään esitteli joukko taiteilijoita. 
Näihin taiteilijoihin lukeutuivat Jorge Godoy, Juan A. Muro, Erja Muru, Antti Nik-
kinen, Alexander Reichstein, Patricia Turunen ja Marja-Liisa Walden. Myöhemmin 
näyttelytoiminta jatkui pienen tauon jälkeen uudelleen vilkkaana Suonionkadun 
avarissa tiloissa.

FAMILIA CLUBIN TOIMINNAN SAAMAA 
HUOMIOTA     

 Tuula Jakowleff

Vuonna 1988 ilmestyi Kodin Kuvalehdessä Familia Clubista kertova Aira Väisäsen 
kirjoittama artikkeli. Hän kiinnitti huomiota toimintaamme Annantalon kahvilas-
sa. Tällä artikkelilla oli suuri merkitys tiedon leviämiseen koskien arvokasta työ-
tämme monikulttuurisuuden parissa.

Eeva Valkeisenmäen somistamat Helsingin Kaupungin Matkailutoimiston ik-
kunat Clubiin liittyvillä tapahtumilla saivat myös mielenkiinnon heräämään toi-
mintaamme kohtaan.
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JÄRJESTÄYTYMINEN KEVÄÄLLÄ 1988  
Tuula Jakowleff

Näin laaja toiminta alkoi jo vaatia rajoja, sääntöjä ja virallista muotoa. Onnek-
si joukossamme oli yhdistystoimintaan perehtyneitä henkilöitä, jotka ryhtyivät 
toteuttamaan Familia Clubimme muuttamista viralliseksi yhdistykseksi. Niin 
alkoi kuuden päättäväisen familialaisen ryhmä Ermi Kirilo-Koposen johdol-
la laatia sääntöjä, jotka lopulta voitiin kirjata valmiiksi toukokuun 24. päivänä 
vuonna 1988, jolloin perustamiskokous pidettiin. Työhön olimme saaneet myös 
erinomaista apua Tuulikki Mikkolalta ja Sirkka Uskilta. Perustamiskirjan allekir-
joittivat Eva Laine, Marjatta Heliste, Maija Varma, Ermi Kirilo-Koponen, Tuula 
Jakowleff ja Eeva Meloni, ja yhdistyksen viralliseksi nimeksi tuli Kansainvälinen 
Perheyhdistys Familia Club ry.

Eva Laine, Marjatta Heliste, Maija Varma, Ermi Kirilo-Koponen, Tuula Jakowleff 
ja Eeva Meloni
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FAMILIA CLUBIN TOIMINTA 
PERUSTAMISKOKOKOUKSEN 
JÄLKEEN VUONNA 1988

TOIMIPAIKAT 
Tuula Jakowleff

Jo alkamamme erilaiset toimintamuodot jatkuivat, uusia tuli, ja toisia jouduttiin 
lopettamaan ryhmänvetäjien muuttaessa ulkomaille. Toimipaikat vaihtuivat myös 
tiheään tahtiin. Nuorisoasiainkeskuksen toimintaamme varten luovuttamat tilat 
tarvittiin ajan mittaan Keskuksen omaan käyttöön. Lauttasaaren Nuorisotalossa 
tiistai-iltapäivisin tapahtuva toimintamme alkoi jo rikkoa saamiamme toiminta-
ajan rajoja: talon ovi kävi yhä tiuhempaan, ja isätkin liittyivät työpäivän päätyttyä 
iloiseen seuraan. Näin tapaamisemme alkoivat venyä pitkälle iltaan, yli sovitun 
toiminta-ajan. Tämä oli seikka, joka tietenkin häiritsi talon omaa toimintaa.

Tässä vaiheessa saimme talon isännältä hienon vinkin: hän kehotti meitä tar-
kastamaan Merikasarmin Nuorisoasiainkeskuksen tilat, sillä siellä oli tuolloin pie-
ni talo lähes tyhjillään. Tuumasta toimeen. Nähtyämme Merikasarmin viehättävän 
vaaleanpunaisen talon päätös oli helppo tehdä. Paikka oli aivan ainutlaatuinen, toi-
miva ja samalla kodikas. Muutto tapahtui, ja voin sanoa, että tässä ”possutalossa” 
viettämämme aika oli toimintamme onnellisimpia. Kun lisäksi saimme vuosijuh-
liamme varten lähellä sijaitsevan Katajanokan koulun suurenmoiset tilat käyt-
töömme, ei parempia olosuhteita voinut enää kuvitella.
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Näistä tiloista luopuminen oli kovin raskasta, kun nuorisotoimi tarvitsi talon 
kokonaan omaan käyttöönsä vuonna 1992. Ystävällisesti meille osoitettiin ilmaiset 
tilat Merihaan kerhohuoneistosta. Huoneisto oli kuitenkin hyvin pieni, sillä siihen 
kuului vain toimistotilat ja lisäksi yksi huone erilaisia toimintoja varten. Kiitos 
naapurissa toimineen Pienperheyhdistyksen, saimme kuitenkin välillä lisää tilaa 
käyttöömme yhdistyksen suopealla myötävaikutuksella.

Merihaan tilanne avasi silmämme: meidän oli tehtävä kaikkemme, jotta voisim-
me itse vuokrata tarvitsemamme tilat. Niin alkoi varojen etsiminen tähän tarkoi-
tukseen. Tiukkojen neuvottelujen jälkeen onnistuimme vakuuttamaan Raha-auto-
maattiyhdistyksen toimintamme tärkeydestä ja tarpeellisuudesta, ja saimme heiltä 
vihdoin vuonna 1994 avustuksen tilojen vuokraamista varten.

Niinpä muutettuamme Mannerheimin Lastensuojeluliiton vuokraamiin tiloi-
hin Suonionkatu 2:een vuonna 1994 pystyimme lopultakin rauhassa kehittämään 
toimintaamme eteenpäin.

Suonionkadun tilat olivat huomattavasti aiempia tilavammat, mikä mahdollisti 
Clubin toiminnan laajenemisen monella rintamalla. Uudet tilat tekivät mahdolli-
seksi esimerkiksi lasten kielikerhojen, teemailtojen ja entistä isompien juhlien jär-
jestämisen, sillä tiloihin mahtui samanaikaisesti aiempaa enemmän ihmisiä. Eri-
tyisesti juhlien ja kokkikerhojen järjestämisessä auttoi myös Suonionkadun ihana 
keittiö, jossa suurempikin joukko mahtui kokkaamaan kerralla.
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Eeva Blumenthal ja 
Ewa Grabowska-Judin
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HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖLLISTÄMISTUKI JA 
VAPAAEHTOISET  

Tuula Jakowleff

Familia Clubin toiminta Lauttasaaren Nuorisotalossa, Annantalossa ja Svenska 
Ungdomsgårdenin tiloissa luonnistui mukavasti vapaaehtoisten voimin. Nyt yh-
distyksen toiminta Merikasarmilla muuttui jokapäiväiseksi, eivätkä tähän vapaa-
ehtoisten rahkeet enää riittäneet. Asia järjestyi, kun selvisi, että voimme Helsingin 
kaupungin työllistämistuella palkata Clubille vastuu- ja kontaktihenkilön, joka hoi-
ti taloa lain määräämän työajan puitteissa. Täytyy myöntää, että tämä erinomainen 
systeemi oli Familia Clubin pelastus. Muina aikoina kerhojen vetäjät huolehtivat 
talon avaamisesta ja sulkemisesta.

Nyt onkin aika tarkastella, mitä teimme, kun olimme saaneet järjestettyä kun-
non tilat suunnittelemiamme toimintoja varten. Haluan korostaa, että jäsentem-
me joukossa oli harvinaisen suuri määrä ammattitaitoisia osaajia, jotka väsymättä 
avustivat ja kehittivät toimintaamme. Sen lisäksi yhteisössämme vallitsi harvinai-
nen yhteenkuuluvuuden tunne, jonka saivat aikaan keskinäinen kunnioitus ja aito 
toisesta välittäminen. Ei olekaan ihme, että tämä kaikki teki yhdistyksestämme 
mielenkiintoisen paikan, johon kaikki mielellään tulivat.

SUOMEN KIELEN OPETUS ULKOMAALAISILLE 
Tuula Jakowleff

Aloitimme toiminnan Lauttasaaren Nuorisotalossa suomen kielen opetuksella, jota 
niin moni ulkomaalainen oli toivonut. Ryhmä saatiin kokoon ennätysvauhdilla sa-
malla periaatteella kuin ennenkin, eli sana pantiin kiertämään ystävältä ystävälle. 
Opetustuntien ajaksi Marjatta Heliste lähti hoitamaan opiskelijoiden lapsia lähei-
seen puistoon.

Kun halukkaita vain kertyi lisää ja ensimmäinen opetusryhmä oli jo täynnä ja 
opetukseen liittyvä paperityö tuntui aivan liian haastavalta, menin neuvottele-
maan Helsingin työväenopiston eteläisen osaston rehtorin Pirkko Laitisen kanssa 
kurssien siirtämisestä tämän johtaman laitoksen alaisiksi. Pirkko Laitinen vastasi 
pyyntöön heti myönteisesti, ja kurssien järjestely siirtyi välittömästi Työväenopis-
ton alaisuuteen Helsinginkadulle. Samalla saimme järjestettyä tilan lastenhoidolle 
aiemmin mainitusta ruotsinkielisestä Runeberginkadun nuorisotalosta.
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“I first came to Finland in 1961 as the field man for a New York design 
firm to participate in an exhibition for the United States Commerce 
Department in the then Messuhalli on Mannerheimintie in Helsinki. I 
was delighted with the country and met my future wife there. After my 
marriage my family and I spent time and worked in several European 
countries as well as in the USA and Israel. I had two sons, one of which 
was badly injured in an automobile accident in Israel in 1967 at the age 
of three. 

The driver responsible for injuring my son refused to aid and neither 
the legal system of Israel nor my own country, the USA, would offer 
any reasonable help for my son who as a US citizen and subsequently 
paralyzed requiring a respirator for the rest of his life. My employer, The 
United Nations, who had assured me of medical insurance, informed me 
subsequently that my family was not covered by medical insurance. My 
wife, a Finnish citizen, appealed for help to president Kekkonen through 
her family, and he most wonderfully responded by granting Finnish 
citizenship to my sons in order that my injured son be accepted into the 
Finnish medical system wherein my injured son spent the rest of his life.

My family and I moved to Helsinki and I felt it necessary somehow to 
repay Finland for the generous actions of caring for my injured son. My 
language difficulties did not make it easy to discover some place where 
I could be useful until I came across the newly formed Familia Club. I 
was trained as an exhibition and product designer and I had a minibus 
with a capacity for carrying materials and people, and I have found that 
my training and especially the automobile could be useful for the club’s 
activities. 

I have been a member of the club for quite a while now and I seem to be 
exceptionally lacking in learning a new language. I have discovered that 
my generally poor abilities to enter into normal social relationships has 
hindered my ability to be comfortable with any language other than 
my native English. It is only with my contact to other people through 
Familia Club and its courses in grammar and conversation that I have 
made any progress at all in speaking Finnish, and for this I am very 
grateful.”

Jan Sand
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OMAN ÄIDINKIELEN JA 
KULTTUURIN OPETUS LAPSILLE                                 

Susanne Leino

Vuodesta 1990 alkaen (28.9. järjestetyn Avoimet ovet -juhlan jälkeen) Familiassa on 
ollut mahdollista osallistua lasten musiikki- ja leikkiryhmiin joko yksin tai vanhem-
man seurassa. Näiden ryhmien tavoitteena on alusta alkaen ollut tarjota eri kulttuu-
reista ja eri kieliryhmistä tuleville lapsille mahdollisuus vahvistaa ryhmässä omaa 
identiteettiään sekä nauttia ja kehittää yhteishenkeä ryhmän sisällä. Osallistuvat 
perheet ovat voineet kehittää lasten oman kielen taitoja tai lasten kaksikielisyyttä 
sekä luoda suhteita muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. 
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Ryhmien osanottajat ovat olleet 0–5-vuotiaita lapsia, jotka eivät useinkaan ole 
saaneet muuta päivähoitopaikkaa, tai he ovat olleet liian pieniä saadakseen paikan 
oman äidinkielensä päiväkodissa. Normaalisti ryhmät ovat kokoontuneet kerran 
viikossa, joskus myös kaksi kertaa viikossa, ja ryhmien kokoontumiset ovat kestä-
neet yleensä noin tunnin tai kaksi kerrallaan. Eri aikoihin perustettujen ryhmien 
vetäjät ovat aina olleet kieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä, ja osalla heistä on 
ollut myös opettajan tai lastentarhanopettajan koulutus. Kieliryhmiä perustettiin 
vuosittain niiden tarpeen mukaan. Ryhmien lukumäärä vaihteli 2–13 /vuosi. Vuo-
desta 1990 lähtien järjestettyjen lasten äidinkielen kielikerhojen vetäjinä toimivat 
seuraavat ohjaajat:

arabia – Mohamed Sadki, Anthony Louis Hajjar ja Donis Aghazarian
englanti – Dominique Töyrä 
espanja – Valeria Leppe de Kruse ja Paula Jakowleff de Leppe
farsi – Nuri Hissa
irlanti (keltti) – Tony Shaw 
italia – Adelia Wadenström 
kreikka – Evi Terho 
portugali – Maria Halsas-Dolenc
puola – Katarzyna Wlodecka-Ruutu 
ranska – Isabelle Garriaud 
saksa – Stephanie Sannemann-Damström, Susanne Leino 
suomi – Liisa Helenius 
unkari – Anna Csúcs
venäjä – Galina Lembinen 

Vuonna 1994 aloitettiin uusi monikulttuurinen lasten leikkiryhmä. Aluksi lapset 
leikkivät yhdessä, mutta myöhemmin heidät jaettiin omiin kieliryhmiinsä, joissa 
heillä oli omat opettajansa.

Leikkiryhmien opettajat olivat seuraavat:

englanti – Benjamin Vary 
ranska – Isabelle Garriaud 
saksa – Susanne Leino

Vuonna 1995 Familia aloitti yhteistyössä Opetusviraston kanssa koululaisryhmän 
saksan kielellä (opettaja Susanne Leino) ja myöhemmin myös espanjan kielellä 
(opettaja Gustavo Garcia).

Afrikkalaisten lasten kohdalla kielten monilukuisuus aiheutti päänvaivaa. Lo-
pulta päädyttiin pelkkään afrikkalaisen kulttuurin opettamiseen. Ryhmästä tuli 
heti erityisen suosittu.
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Susanne Leino ja Dominique Töyrä
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KULTTUURITOIMINTA

KULTTUURI-ILLAT      
 
  Tuula Jakowleff

Familian monenkirjava joukko aiheutti jatkuvasti iloisia yllätyksiä. Meidän ei tar-
vinnut pohtia, minkälaista ohjelmaa järjestäisimme alati kasvavalle joukollemme, 
sillä uudet jäsenemme ehdottivat kilvan erilaisten kulttuuri-iltojen järjestämistä. 
Jokaisella oli iso joukko maanmiehiään tulossa kertomaan muun muassa kyseessä 
olevan maan kulttuurista ja historiasta sekä tekemään perinteistä ruokaa, tanssi-
maan ja laulamaan. Niinpä viikkomme olivat täynnä mitä erilaisimpia kulttuuri-
kokemuksia. 

Ymmärrettävistä syistä emme tässä yhteydessä voi mitenkään selostaa näitä 
kaikkia todella mielenkiintoisia tilaisuuksia, joita kymmenen vuoden aikana ker-
tyi yhteensä lähes 200. Vain muutama pääsee nyt tässä esille kuvien kautta, mutta 
haluan korostaa, että kaikki näkemämme ja kuulemamme on jättänyt meihin läh-
temättömän vaikutuksen.
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Iina Valkeisenmäki 
ja Anna Uski
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Lata Osmani opettaa sarin pukemista
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Tuula Jakowleff ja Nawal Osman
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KEVÄT- JA JOULU/KYNTTILÄJUHLAT  
Tuula Jakowleff

Kevät- ja joulu/kynttiläjuhlat olivat kauden odotetuimpia juhlia. Lyhyesti voi sanoa, 
että niiden runsas, värikäs ja mielenkiintoinen ohjelma houkutteli aina salin täy-
teen. Saimme arvokasta apua juhlien suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen Kaari-
na Hakurilta. Illan suurin vetonaula oli ehkä kuitenkin uskomaton juhlapöytä, joka 
pursui jäsentemme tuomia herkkuja.

Yksi ainutlaatuisimmista joulujuhlista oli Balderin salissa järjestetty juhla, joka 
oli ensimmäinen laatuaan sen jälkeen, kun olimme muuttaneet Suonionkadulle – ih-
misten ilmoille. Talo tuli niin täyteen vieraita, että vahtimestarin oli kylmästi vain sul-
jettava ovi sen suuren joukon edestä, joka kiemurteli ylös portaita ja ulottui alhaalla 
pitkälle kadulle.  Jopa kaupungin taksit tiesivät, minne mennä, kun asiakas vain mai-
nitsi Balderin salin nimen: “Ai, sinne Familia Clubin juhlaan ollaan menossa!”
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Liisa Helenius
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LASTEN LEIKKITOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 
ERI TILAISUUKSIEN AIKANA  

Liisa Helenius

Leikkiminen on minusta ollut ja on vieläkin hauskaa. Se herättää mukavia muistoja. 
Toimin Espoon kaupungin leikkipuistoissa toistakymmentä vuotta, minkä jälkeen 
ryhdyin freelanceriksi kouluttamaan ja ohjaamaan leikkejä. Leikkiminen on lapsen 
elämää, tärkeä oppimisväline. Leikki kehittää kokonaisvaltaisesti. Siinä yhdistyvät 
liikkuminen, tunteet ja ajattelu. Leikkimisessä parasta on yhdessä leikkiminen; se 
luo uskomattomia mahdollisuuksia saada ihmiset keskinäiseen vuorovaikutukseen 
ja tuntemaan mukavaa ja hyvää oloa.  

Minua kiinnosti muiden maiden leikkikulttuuri. Ulkomaalaistapahtumassa Ju-
gendsalissa vuonna 1993 tapasin Sirpa Jones-Netteyn, ja hänen ansiostaan pääsin 
kansainväliseen ystävyysseuraan Familia Clubiin leikittämään suomalaisia perin-
neleikkejä heidän eri tilaisuuksiinsa. Siellä huomasin, että leikit ympäri maailmaa 
ovat aivan samoja joka paikassa. Leikkikulttuuri kulkee perintönä polvesta polveen 
ja ajasta aikaan, jopa tuhansien vuosien läpi, kuten kaikki muukin kulttuuri. Heleni-
uksen Liisa kiittää Familia Clubia, että sai olla Teidän kanssanne. Kiitos.
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TEEMAILLAT                               
Tuula Jakowleff ja Sini Manninen

Familian toimintaan tulivat mukaan heti vuonna 1987 teemaillat, jotka rakentuivat 
tasokkaiden puhujien esitelmien ja heidän johtamansa yleisen keskustelun varaan. 
Puhujiksi saatiin vuosien varrella houkuteltua lukuisia asiantuntevia ja toisinaan 
suorastaan kuuluisiakin ihmisiä, joista osa oli muutoinkin mukana järjestön toi-
minnassa. Tunnetuimpiin familialaisille teemailtana esitelmöineisiin henkilöihin 
lukeutuvat muun muassa Unescon rauhankasvatuspalkinnon saanut Helena Kek-
konen, joka esitelmöi Rauhan siltaa rakentamassa -kirjastaan, kuvanveistäjä Aimo 
Tukiainen, Helsingin kaupungin entinen kulttuurijohtaja Yrjö Larmola, egyptologi 
Rostislav Holthoer ja media-alan monitaituri Aram Aflatuni.

Mieleenpainuvia esitelmiä pitivät myös Risto Laakkonen teemanaan Monikult-
tuurinen Suomi, käytännön neuvoja tarjonnut Ulkomaalaisten kriisikeskuksessa 
työskennellyt Leena Bremer, Uusi kotimaa Suomi -otsikolla luennoinut Tarja Sum-
ma, Monikielinen Suomi osana Eurooppaa -aihepiirin valinnut Margareta Pietikäi-
nen ja ulkomaalaisten lapsiperheiden asemasta terveydenhuollossa kertonut Ole 
Wasz-Höckert.

Teemailtojen aiheet keskittyivät useimmiten jollain tapaa monikulttuurisuu-
teen liittyviin kysymyksiin, mutta esitelmöitiin välillä myös esimerkiksi horo-
skooppimerkeistä ja Merihaan arkkitehtuurista. Teemaillat toivat joka tapauksessa 
merkittävän lisän yhdistyksen toimintaan.

Yrjö Larmola
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Helena Kekkonen Tarja Summa

Tuure VierrosOle Wasz-Höckert
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Risto Laakkonen Yusuf Omer Abdi

Rotislav Holthoer

Leena Bremer
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TAIDEKERHOTOIMINTA    
   Eeva Valkeisenmäki

Taide, taidekäsityö ja design ovat olleet minulle rakkaita jo kouluajoista lähtien. 
Olenhan käynyt Rudolf Steiner -koulun, missä kädentaitoja kehitettiin muun mu-
assa tekemällä oppikirjat itse, tekstaten ja kuvittaen. Minulle selvisi jo varhain, että 
haluan taidealalle. Valmistuin Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyinen Aalto-
yliopisto) tekstiilitaiteilijaksi. Sen jälkeen olen toiminut muun muassa opetusteh-
tävissä ja Finnish Design Centerin näyttelyarkkitehtina.

Naapurini Eeva Meloni pyysi minua mukaan syntymässä olevaan kansainväli-
seen yhdistykseen. Tämä kiinnosti kovasti, olihan Finnish Design Centerin toimin-
ta ollut hyvin kansainvälistä. Familian taidekerho alkoi toimia vuonna 1988.

Syksyllä 1989 opimme meksikolaisen Carmen Galvanin johdolla piñatan teon ja 
leikin. Useassa Latinalaisen Amerikan maassa leikitään piñata-leikkiä erityisesti 
joulu- ja lastenjuhlissa. Se on värikäs, monimuotoinen- ja kokoinen, nykyään pape-
rista valmistettu esimerkiksi iso tähti tai eläin täynnä makeisia.

Taidekerhon opetukseen piñatan lisäksi tulivat papier-mâché -työt, käsintehty 
paperi, kangaspuilla kudotut poppanatyöt, marmoroidut ja silkkivärjätyt munat, 
keppihevoset ja niin edelleen. Syksyllä 1988 meillä oli suuri nukketeatteriprojekti, 
suunnittelimme lavasteet ja valmistimme 13 isoa käsinukkea. Tämä näytelmä esi-
tettiin Familian joulujuhlassa ja toisen kerran Lastenklinikan osastolla 10.

Kerho kokoontui viikoittain ja oli avoin kaikille, lapsille ja aikuisille. Taideker-
ho järjesti myös tutustumiskäyntejä esimerkiksi Fiskarsiin, missä tutustuimme eri 
alojen taidekäsityöläisten töihin. Kerhotoiminta jatkui aina vuoteen 2001 saakka. 

Eri-ikäisten ja useista maista kotoisin olevien taideharrastajien yhdessä teke-
minen toi kaikille hyvän mielen sekä uusia oppeja ja ystäviä.
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“I got to know Familia Club in 1989 when Tuula Jakowleff organized 
home parties with multicultural music and food. She introduced us 
to Familia Club, bringing families with international backgrounds 
together. At the time my son was only 1,5 years old and Familia Club 
had lots of programs for small kids. Tuula also introduced me to their 
art group, having get-togethers every Tuesday in Lauttasaari. It was 
like having a little break from daily routine to go to the art group as there 
were lots of nannies looking after the kids, and we could just focus on our 
own crafts for a couple of hours. 

Eeva Valkeisenmäki was running the art group with great motivation 
and was truly inspirational. When my youngest daughter was a little 
baby she was lying on the art group table when I was making papier-
mâché crafts; at home this would have never worked. There were also 
a lot of women and children coming in just for the coffee break during 
which kids played together and delicious food from all over the world 
was served. The group also gave support to young mothers with disabled 
children and had a unique sense of acceptance where everybody was 
welcome without judgement. The atmosphere at the club was just 
incredibly warm, positive, and energizing. The years at the art group 
brought me and my three kids plenty of self-made crafts, good friends, 
and lots of sweet memories. Thank you Familia Club!”

Sigrid Booms
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Galvanin perhe 
(Carmen, Ricardo ja  Ricky)

Eeva Valkeisenmäki

Lily Yang 
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Ian Farr Maila Vanhala
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Yukie Harase Sigrid Booms
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KOKKIKERHOTOIMINTA     
Tuula Jakowleff

Keittiö on kodin sydän. Taidekerhon opetukseen piñatan lisäksi tulivat papier-
mâché -työt, käsintehty paperi, kangaspuilla kudotut poppanatyöt, marmoroidut ja 
silkkivärjätyt munat, keppihevoset ja niin edelleen. Siellä he istuivat tiukasti vie-
rekkäin keittiön penkeillä. Puheenporina oli lähes päätä huumaava, kun reseptejä 
vaihdettiin, makuja arvioitiin ja hyviä neuvoja sateli oikein roppakaupalla.

Ruoan valmistaminen antoi heille takaisin jotain tärkeää omaa heidän maas-
taan, ja huone oli koko ajan täynnä iloisia ja nauravia ihmisiä, jotka kertoivat innois-
saan esimerkiksi maansa tavoista, omista perheistään ja äitiensä salaisista resep-
teistä. He olivat kuin kotonaan, näin voisi hyvin sanoa.

Aida Alizad ja Rosa Namdar
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Elisabeth Rahn opettaa karjalanpiirakoiden tekoa
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MUSIIKKIA, LAULUA JA TANSSIA                   
Tuula Jakowleff

Musiikki näkyi ja kuului Familia Clubin toiminnassa alusta lähtien. Jäsenten jou-
kosta löytyi useita soittajia ja laulajia, minkä myötä musiikki oli läsnä niin erilaisten 
esitysten kuin spontaanin hyräilynkin myötä. Soittajia tuli yksittäin tai ryhmässä. 
Mieleen tulevat nyt voimakkaasti Aflatunin perheen upeat esitykset, ja tietenkin 
pienen, nykyään tunnetun viulutaiteilijan Miritza Lundbergin hellyttävän upea viu-
lunsoitto. Valericio Leppen kaihoisat chileläiset laulut taas saivat ymmärtämään 
erinomaisesti hänen koti-ikävänsä. 

Aivan erityisen huomion ansaitsee australialainen kapellimestari Benjamin 
Vary, joka väsymättä suunnitteli musiikin tilaisuuksiimme. Lisäksi hän järjesti ko-
tonaan musiikkitapahtumasarjan ”Fa Musican”, jossa musiikin lisäksi oli tarjolla 
myös kaikenlaista herkullista syötävää. Ei ihme, että tilaisuuksien osanottajamäärä 
oli joskus niin suuri, että nuorimpien osallistujien oli tyydyttävä istumaan lattialla. 
Erittäin arvostettu oli myös hänen sarjansa musiikin historiasta. Siitä ilmoitettiin 
Helsingin Sanomien Minne mennä -palstalla, mikä johti siihen, että Suonionkadun 
tiloissa nähtiin aivan uusia kasvoja. Benjamin sai vieraakseen kerran jopa Helsingin 
kaupungin kulttuurijohtajan Yrjö Larmolan.

Muusikoiden lisäksi toimintaan tuli toisinaan mukaan myös tanssijoita, jotka 
jakoivat osaamistaan tanssituntien muodossa. Näillä tunneilla päästiin opettele-
maan esimerkiksi kansantansseja ja flamencoa.        
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Benjamin Vary Risto Laakkonen
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Valericio Leppe
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Aram ja Zekrollah Aflatuni
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URHEILUA    
Tuula Jakowleff

Olimme juuri muuttaneet Suonionkadun tiloihin, jossa meillä oli kädet täynnä työtä 
järjestellessämme erilaisia toimintamuotojamme näihin uusiin tiloihin, kun saim-
me puhelun Helsingin idänpuoleisissa kaupunginosissa työskentelevältä ”lähiö-
liikuttajalta”. Hän esitti hartaan pyynnön, että alkaisimme järjestää toimintaa sen 
alueen maahanmuuttajille.

Ei muuta kuin tuumasta toimeen. Irina Väkevä tapasi silloisen ”lähiöliikutta-
jan”, joka aivan ensi töikseen hämmästytti meidät hienolla tarjouksellaan; saimme 
nimittäin käyttöömme viisi kanoottia, jotka pian olivatkin ahkerassa käytössä. Mie-
leenpainuvin hetki melojiemme keskuudessa taitaa olla heidän kuutamoretkensä 
lyhtyjen valossa. Sen voi kyllä itse kukin kuvitella...

Lisäksi saimme järjestettyä maahanmuuttajille sählyä, curlingia, aerobicia, jal-
kapalloa ja maahanmuuttajanaisille oman vuoron uimahalliin.
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    SIRKUS      
Tuula Jakowleff

Familia Club sai kokea aivan erikoisen onnenpotkun, kun joukkoomme ilmestyi lah-
jakas ranskalainen sirkustaiteilija Lionel Lejeune. Hän oli tullut Suomeen vuonna 
1989 ja esitti taitojaan ensin kadulla. Saimme hänestä aivan erinomaisen sirkustai-
tojen opettajan.

Sirkusta olemme aina pitäneet erinomaisena muotona erityisesti nuoren identi-
teetin vahvistamisessa. Siinä korostuvat toisten huomioiminen ja yhdessä tekemi-
nen, ja siinä opetellaan tulemaan toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Samalla 
se tarjoaa jokaiselle oppimisen ja onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta vaikuttaa 
itsetunnon kehittymiseen.

Lionelin opastuksella saatoimme antaa nuorille suojateillemme näitä koke-
muksia, jotka olivat niin läheisesti samoja kuin koko Familia Clubin tavoitteet. 
Valitettavasti Lionel siirtyi jo seuraavana vuonna  Suvelan Sirkuskouluun, joka oli 
perustettu ystävämme Mikko Kiion aloitteesta.  

Mutta sirkuskärpänen oli purrut väkeämme niin, että ryhdyimme etsimään 
uutta opettajaa. Hänkin löytyi yllättävästä paikasta, kadulta. Venäläinen Aino 
Heikkinen ja hänen oppilaansa ihastuttivat ihmisiä erittäin haastavilla esityk-
sillä. Kissakin siinä ohessa nähtiin temppuilemassa. Toiminta järjestettiin Kur-
kimäen monitoimitaloon, jossa oli aivan erinomaiset tilat erilaisten temppujen 
harjoittamiseen. Sirkustoimintamme toi piiriimme useita uusia tuttavuuksia ja 
alan taitajia.
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PROJEKTIT

KOULUPROJEKTI            
 Kaarina Hakuri

Yhdessä Maailmalla – suvaitsevaisuutta rakentava kouluprojekti
Elämyksellisen kokemuksen jättämä jälki kantaa läpi elämän

“Voi ei! Just kun mä olin oppinut arabian, niin venäjä tuli ja sotki kaiken.”

Pienen ekaluokkalaisen tokaisu Venäjän kulttuurin työpajan jälkeen

Kuinka kaikki alkoi

Yhteistyö Familia Clubin ja Päivänkehrän koulun musiikkiluokkien välillä käyn-
nistyi vuonna 1993 pienimuotoisella kanssakäymisellä. Se, miten nämä kaksi tahoa 
löysivät toisensa, juontaa juurensa Familia Clubin syntyhetkiin – olin yksi niistä 
äideistä, jotka kokoontuivat viettämään kulttuuri-iltoja toistemme koteihin. Myö-
hemmin tutustuin Familia Clubin kautta taitaviin muusikoihin Rodrigo Rodrigue-
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ziin ja Pedro Castelloniin. Musiikkiluokan opettajana toivoin oppilaideni pääsevän 
kuulemaan näiden valovoimaisten esiintyjien musisointia ja samalla tutustuvan 
uusiin kulttuureihin laulujen ja leikkien avulla. Helpointa lasten kannalta olisi tuo-
da muusikot kouluun. Kutsu kävi, ja Rodrigo ja Pedro innostuivat ajatuksesta toimia 
vierailevina opettajina koulussani. Vastavuoroisesti luokkani tulisi esiintymään 
Familia Clubin juhlatilaisuuksiin.

Pikku hiljaa Familia Clubista löytyi uusia halukkaita, jotka mielellään tutustui-
sivat suomalaiseen koulumaailmaan sekä toisivat omaa osaamistaan ja kulttuu-
riaan nuorten pariin. Päivänkehrän kouluyhteisö, joka oli erittäin avoin kaikelle 
uudelle ja kokeelliselle toiminnalle, toivotti vieraat lämpimästi tervetulleiksi, ja 
syksystä 1994 alkoi hyväntahdon “kulttuurilähettiläitä” vierailla koulussamme 
elävöittämässä koulumme arkielämää.  Opettajapätevyyttä ei vierailijoilta vaadittu, 
toiminta oli vapaaehtoista, eikä kielitaito ollut kynnyskysymys. Työpajoissa käytet-
tiin kaikkia aisteja ymmärtämisen välineinä – liikkeiden, äänen, kuvien, esineiden, 
makujen ja tuoksujen maailma loi ymmärrystä yli kielirajojen. Vierailevat opettajat 
olivat paneutuneet huolella tehtäväänsä. Hyvänä esimerkkinä oli Kiinan kulttuurin 
työpaja, joka onnistui yli odotusten, vaikka työpajan vetäjä puhui ainoastaan kiinaa. 
Lämminhenkinen tunnelma, eleet, kuvat, esineet, tuoksut, musiikki sekä kirjain-
merkkien harjoittelu antoivat lapsille kokemuksen oivaltamisen ilosta – ei se niin 
pelottavaa ole, vaikka ei tarkkaan tiedä, mitä toinen sanoo.
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Päivänkehrän koulun Yhdessä Maailmalla -kouluprojekti 
lukuvuonna 1995–1996

Työpajat saivat valtavan suosion. Kokeilu Päivänkehrän koulussa huipentui luku-
vuoden 1995–1996 pituiseen monikulttuuriprojektiin – 540 oppilaan ja 24 opet-
tajan joukko oli valmis vuoden kestävään seikkailuun. Hankkeeseen ottivat aktii-
visesti osaa myös kaikki kouluyhteisön työntekijät sekä oppilaiden vanhemmat. 
Priimusmoottoreina toimivat koulun taholta Leena Airaksinen, Pirkko Manninen 
sekä allekirjoittanut. Familia Clubin puolelta korvaamattoman tuen työpajojen jär-
jestämisessä antoivat Tuula Jakowleff, Eeva Blumenthal, Irina Väkevä sekä Ewa 
Grabowska-Judin. 

Projektin tavoitteeksi kirjattiin “Kulttuuri- ja ystävyyssillan rakentaminen eri 
kansallisuuksien välille, ennakkoluulojen poistaminen ja suvaitsevaisuuden lisää-
minen elämyksellisen kokemisen avulla sekä kestävän kansainvälisen yhteistyö-
mallin luominen”. Projektisuunnitelma oli tarkka, aikataulu aukoton. Hankkeesta 
tultaisiin tekemään videodokumentti, joka oli määrä esittää Koulutelevisiossa. Niin 
tapahtuikin. Vuoden kestävästä projektista valmistunut Päivi Takalan ohjaama ja 
Marjukka Härmälän tuottama videodokumentti “Yhdessä Maailmalla” kertoo kos-
kettavasti käytännön esimerkein ainutkertaisesta tavasta toimia kulttuurien väli-
sen yhteisymmärryksen lisäämiseksi. 

Janko Manneh ja rumpuryhmä
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Projekti käynnistettiin yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa koulun lapsille ja 
aikuisille esitettiin alkavan lukuvuoden uudet yhteistyökumppanit. Työpajojen ve-
täjät edustivat viittätoista eri kulttuuria (Suomi, Suomi/romanikulttuuri, Gambia, 
Iran, Japani, Venäjä/Inkeri, Venäjä/Siperia, Venäjä/Karjala, Ghana, Kuuba, Ma-
rokko, Egypti, Kiina, Puola, Gambia). Lapset saisivat kosketuksen japanin, kiinan, 
farsin, berberin, venäjän, akan, arabian, puolan ja espanjan kieleen, puhumattakaan 
kaikista niistä eri maiden lauluista, leikeistä, tansseista, painiharjoituksista, ruoan-
laitosta ja monesta muusta hauskasta, johon sinä vuonna tultaisiin perehtymään.

Mikko Rikala, intiaanikulttuuri Julia Ojala, Zimbabwe

Reinaldo Diaz ja Elianet Sanchez opettamassa salsan alkeita 5. luokkalaisille
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Syksyn 1995 ohjelma
Syyskuu

Alkutapahtuma: Koulun ja FC:n väki tapaa. Kurssien vetäjät esittäytyvät. Opi-
taan tervehdyksiä vierailla kielillä. Seurataan akrobatia-, nukketeatteri-, soit-
to- ja tanssiesityksiä. Tilaisuus päättyy afrikkalaisen rumpuryhmän esitykseen, 
joka aktivoi lapset ja aikuiset tanssimaan.

Loka-, marraskuun vaihde
Kielipaja- ja origamityöskentelyä: Lapset tutustuvat yhdeksän maan kieleen ja 
kulttuuriin ( japani, kiina, farsi, berberi, venäjä, akan/Ghana, puola, espanja), 
japanilaiseen origamiperinteeseen, Kuuban kulttuuriin ja salsan alkeisiin. Tu-
tustuminen vieraan maan ruokakulttuuriin/viikon ruokalista:
ma: lihapullat (Suomi), ti: canellone (Italia), ke: gulassi (Unkari), to: hampurilai-
nen (USA), pe: riisi ja vesi (Kehitysmaat)

Marraskuu
Hanke Karjalan lasten auttamiseksi: Kodit lahjoittavat pieneksi käyneitä vaat-
teita, leluja, lastenhoitovälineitä, kirjoja. Oppilaat kunnostavat kouluun unohtu-
neita käsineitä, pipoja, pyyhkeitä, ynnä muuta. Tavarat pakataan ja toimitetaan 
Pelastakaa Lapset ry:lle.

Joulukuu
Eksoottisten ruokien valmistuskurssi: Opettajat koeponnistavat ruokakurssi-
idean, joka toteutetaan myöhemmin. Perehdytään japanilaisen ja marokkolai-
sen keittiön salaisuuksiin.
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Kevään 1996 ohjelma

Onnistuneimpia syksyn työpajoja jatketaan.
Uusia pajoja: 

rummunvalmistuspaja ja leijanvalmistuspaja
Kerhomuotoisia pajoja: 

ilmaisutaito, nukketeatteri, venäläinen kansanmusiikki, kuubalaiset tanssit, 
paini ja akrobatia

Ruoanvalmistuskursseja vanhemmille
Perheiden päivä: 

Avointen ovien päivä. Oppilaat perheineen tapaavat FC:n jäseniä vapaan yhdes-
säolon merkeissä.

Basaaritapahtuma: 
Toukokuussa järjestetään koulun piha-alueella ja koulurakennuksessa suuri
Basaaritapahtuma. Lapset esittävät vuoden varrella oppimiaan taitoja, maistel-
laan eksoottisia makuja. Basaari toteutetaan yhteistyössä FC:n jäsenten, Päi-
vänkehrän koulun väen ja oppilaiden perheiden kanssa. 
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Pitkäkestoisten kurssien vetäjille maksettiin kerhotuntipalkkion suuruinen 
tuntipalkka ja matkakorvaus. Työpajojen vetäjille voitiin maksaa pieni kulukorvaus 
heidän käyttämistään kiinnostavista materiaaleista: soittimista, kansallispuvuista, 
ruokaesimerkeistä, käyttöesineistä sekä myös matkakorvaus. Oppilaiden vanhem-
mat ja heidän ystävänsä työskentelivät talkooperiaatteella. Hankkeen rahoitus ke-
rättiin usealta eri taholta. Lahjoittajina toimivat oppilaiden vanhemmat, Espoon 
koulukeskus, Suvaitsevaan Suomeen -projekti, Nuorisoyhteistyö Allianssi, Neste 
OY, Nokia OY, HPY ja Lions Club, Olari. Myös edellisen vuoden näytelmäprojektin 
tuotto sekä koulukohtainen kerhokiintiö valjastettiin hankkeeseen.

Yhdessä maailmalla  
- kouluprojektin toiminta laajenee

Projektista saadut positiiviset kokemukset kannustivat jatkamaan. Familia Clubin 
innostuneet ja taitavat jäsenet olivat saaneet onnistumisen kokemuksia ja vasta-
vuoroisesti Päivänkehrän koulun lapset ja aikuiset jäivät kaipaamaan välittömiä ja 
lämpimiä kohtaamisia ja ikkunoita maailmaan avaavia hetkiä. Olisi haastavaa läh-
teä viemään hanketta erilaisiin opinahjoihin. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten 
hanke toimisi yläaste- ja lukioikäisten piirissä, ruotsinkielisessä ympäristössä sekä 
aikuiskoulutuksen parissa. Siispä tuumasta toimeen. Lähdin “kauppaamaan” työ-
pajoja Suur-Helsingin alueen kouluihin. Oppilaitosvierailut kestäisivät kussakin 
oppilaitoksessa pääsääntöisesti kaksi päivää. Markkinoinnin tein oman työpäiväni 
jälkeen – onneksi koulujen opettajankokousajat sopivat aikatauluihin ja tapaamiset 
eri oppilaitoksissa järjestyivät helposti.

Syksystä 1996 vuoden 1997 loppuun

Tänä aikana projekti vieraili Suur-Helsingin alueella 17 koulussa. Työpajojen ve-
täjät saivat kokeilla taitojaan peruskoulujen lisäksi muun muassa Ravintolakoulu 
Perhossa sekä Helsingin taidekoulussa. Toimintaa kehitettiin ja työpajojen ohjaa-
jien ydinjoukko alkoi muodostua.

Kevään 1998 uudet yhteistyökumppanit ja 
Nuorisotutkimusseura ry:n teettämä arvio projektin 
vaikuttavuudesta

Kevät toi uusia tuulia ja uusia mahdollisuuksia. Yhdessä Maailmalla-projektista 
tehty videodokumentti oli edellisen vuoden syksyllä esitetty Koulutelevisiossa. Päi-
vänkehrän koulussa saadut myönteiset kokemukset vanhempien valjastamisesta 
kouluprojektin toteuttamiseen olivat herättäneet huomiota. Helsingin yliopiston 
Vantaan täydennyskoulutuslaitos kiinnostui hankkeesta ja halusi jatkaa kodin ja 
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koulun yhteistyön kokeilua. Tammi-maaliskuun aikana ryhdyttiin Helsingin yli-
opiston saaman rahoituksen tuella kokeiluun, jossa koko kouluyhteisön lisäksi 
myös oppilaiden vanhemmat osallistuivat toimijoina projektiin. Kohteina olivat 
Uomarinteen koulu Vantaalla, Kirsin koulu Espoossa ja Vehkojan koulu Hyvinkääl-
lä. Uomarinteen ja Kirstin kouluissa oli paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. 
Näiden lasten vanhemmat antoivat korvaamattoman panoksen työpajakokeilun 
lopputapahtumaan – yhteiseen juhlaan. Tämän rahoituksen turvin saatoin pariksi 
kuukaudeksi ottaa virkavapaata omasta opettajan työstäni ja paneutua täysipäiväi-
sesti hankkeen kehittämiseen ja markkinoimiseen.

Vuoden 1998 tammikuusta syyskuun loppuun osallistui Uudenmaan Liiton kou-
lujen yhteistyöverkosto projektin rahoitukseen. Tänä aikana projekti toteutettiin 
muun muassa Barösundin ruotsinkielisellä ala-asteella Inkoossa, Mattbergsko-
lanissa Espoossa, Ojakkalan ala-asteella Vihdissä ja Tikkurilan kansainvälisessä 
koulussa Vantaalla. Barösundin kouluvierailusta valmistettiin tuottaja Marjukka 
Härmälän ohjaama videodokumentti “Kiva päivä koulussa”, jossa tarkastellaan mo-
nikulttuurisuutta ruotsinkielisen vähemmistön näkökulmasta. Dokumentti näyt-
tää koskettavalla tavalla, kuinka yhteys ja ymmärrys syntyy ilman yhteistä kieltä. 
Dokumentti esitettiin Ylen silloisessa Koulutelevisiossa 1999.

Arvio projektin vaikuttavuudesta

Nuorisotutkimusseura ry:n toimesta tutkija Timo Ojala teki arvion projektista 
“Yhdessä Maailmalla -monikulttuuriprojekti suvaitsevaisuuteen kasvattamassa: 
Arvioita projektin vaikuttavuudesta”. Tutkimuksessa kartoitettiin monikulttuuri-
projektin vaikutusta lasten asenteisiin. Tutkimukseen osallistui 623 peruskoulun 
ala-asteen oppilasta luokkatasoilta 4, 5 ja 6 kaikkiaan kuudesta koulusta pääkau-
punkiseudun alueelta, joista kolmessa Yhdessä Maailmalla -projekti oli vieraillut. 
Arvio tiivistyy seuraaviin päätelmiin:

“Selvityksen tulokseen nojautuen voidaan perustellusti esittää arvio Yhdessä 
Maailmalla -suvaitsevaisuusprojektin ulkomaalaismyönteisyyttä lisääväs-
tä vaikutuksesta. Ydintavoitteessaan, valtaväestön oppilaiden ulkomaalais-
asenteisiin vaikuttamisessa, projekti on onnistunut vähintäänkin hyvin. Pro-
jekti näyttää rohkaisseen aiemmin asenteiltaan neutraaleita suurempaan ul-
komaalaismyönteisyyteen ja vähentäneen varauksellisesti asennoituneiden 
määrää. Sitkeästi varauksellisesti asennoituvien ydinjoukko näyttää koostu-
van noin 10% oppilaista, joiden asenteen lieventämiseen ei projektin keinoin 
ylletty. Kokeellisluontoisen projektin työn tulokset ja vastaanotto näyttäisivät 
kuitenkin olleen siinä määrin rohkaisevia, että sen toimintamallia ja käytän-
nön toteutusta voidaan pitää hyvänä esimerkkinä käytännönläheisestä ja 
realistisesta asennekasvatustyöstä.”



66

Yhdessä Maailmalla projektista oppisopimushanke

Työpajaohjaajien ryhmä alkoi vakiintua. Ryhmästä oli muodostunut kiinteä, toisi-
aan tukeva työyhteisö. Projektista saatu erittäin positiivinen palaute ja ohjaajien 
into kehittää omaa osaamistaan herättivät ajatuksen oppisopimusmuotoisesta 
projektimallista. Rahoitusta alettiin hakea projektivastaavalle sekä 8–12 maahan-
muuttajataustaiselle työpajaohjaajalle. Oppisopimuskoulutus-hankkeelle saatiin 
rahoitus ajalle 1.10.1998–30.9.1999. Hankkeen rahoituksesta vastasivat Helsingin 
kaupunki / Sisu-Integra -projekti, Helsingin kaupungin opetusvirasto (Nuori osaaja 
2000), Espoon kaupungin suomenkielinen koulutuskeskus, TE-keskus/projektitu-
ki ja Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry. Oppisopimuskoulutus tähtäsi nuori-
so- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkintoon, josta opiskelijat suorittaisivat tämän 
sopimuksen voimassaoloaikana yhden moduulin. Koulutukseen osallistui 8 Fami-
lia Clubin jäsentä (2 x Kuuba, Meksiko, Venäjä, Chile, Gambia, Tongasaaret, Iran). 
Projektikoordinaattoreina toimivat Leena Airaksinen (1.10.– 31.12.1998), Kaarina 
Hakuri (1.1.–31.7.1999) ja Eeva Blumenthal (1.8.–31.8.1999). Jatkorahoitusta ei va-
litettavasti järjestynyt ja oppisopimuskoulutuksen muoto muuttui. Osa opiskeli-
joista siirtyi oppisopimussuhteeseen Helsingin kaupungin alaisuuteen jatkamaan 
opiskelua kouluavustajan pätevyyden saamiseksi. Osa opiskelijoista siirtyi oppi-
sopimussuhteeseen Helsingin Nuorisoasiainkeskukseen tavoitteenaan aloitetun 
opiskelun loppuunsaattaminen.

Pienestä taimesta kasvoi kukoistava puu

Lukuvuonna 1995–1996 toteutui mittava vuoden kestävä kouluprojekti Päivänkeh-
rän koulussa. Projektin toiminta laajeni puolentoista vuoden aikana. Syksystä 1997 
kevääseen 1999 työpajojen ohjaajaryhmät olivat vierailleet 64 eri oppilaitoksessa, 
työpäiviä oli kertynyt 114.

Monikulttuuriprojektista valmistui kaksi dokumenttia, jotka esitettiin Koulu-
televisiossa:

1.  Yhdessä Maailmalla – Päivänkehrän koulun lukuvuonna 1995–1996 toteu-
tettu monikulttuuriprojekti

2.  Kiva päivä koulussa – Yhdessä Maailmalla projektin vierailu Barösund 
lågstadieskolan:ssa, Inkoossa (osa materiaalista kuvattu Uomarinteen lop-
putapahtumassa sekä Ojakkalan ala-asteella Vihdissä)

Vuosien 1995–1999 aikana monikulttuuriprojekti Yhdessä Maailmalla asetti 
päämääräkseen suvaitsevaisuuden edistämisen ja kulttuurien välisen yhteisym-
märryksen lisäämisen. Onnistuttiinko siinä? Nuorisotutkimusseura ry:n tutkijan 
Timo Ojalan saamat tulokset tukevat uskoa onnistumisesta – samoin lasten ja ai-
kuisten antama palaute.
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Elämyksellinen kokeminen ja yhdessä tekeminen jättävät aina pysyvän 
jäljen ja vievät lähemmäksi kulttuurien kohtaamista ja sen kautta maa-
ilman ymmärtämistä.

Yhdessä Maailmalla projektin 
työpajaohjaajina vuosina 1995–1999 ovat toimineet:

Vilma Bagarova-N’Sombo (Makedonia), Scott Black (USA), Pedro Castellon (Boli-
via), Michael Danno (Gambia), Reinaldo Diaz (Kuuba), Samuela Elone (Tongasaa-
ret), Nina Hagert (Suomi), Paula Hagert (Suomi), Aino Heikkinen (Venäjä, Inkeri), 
Ali Helmi (Egypti), Fatemeh Hissa (Iran), Grace Idahosa (Nigeria), Harpal Kaur 
(Intia), Galina Lembinen (Venäjä, Siperia), Zheng Gun Li (Kiina), Janko Manneh 
(Gambia), Veronika Mora-Harstela (Meksiko), Midori Mori (Japani), Arash Mo-
tamedi (Irak), Mohamud Abdirahman Musse (Somalia), Mozaffar Namdar (Iran), 
Demsa O’Sillah (Gambia), Anthony Obin (Ghana), Julia Ojala (Zimbabwe), Mikko 
Rikala (Suomi), Rodrigo Rodriguez (Chile), Mohamed Sadki (Marokko), Elianet 
Sanchez (Kuuba), Tadeuz Sekular (Puola), Leena Shah (Intia), Kiiko Uzawa (Japa-
ni), Richard Wamai (Kenia), Peter Wanhoji (Kenia), Youssef Yousri (Egypti)

RADIOPROJEKTI      
Pirkko Jyväkorpi

Familia Club ryhtyi vuonna 1996 tekemään 22.1. alkaen kerran viikossa radio-oh-
jelmaa Helsingin Lähiradioon. Ohjelma oli kestoltaan noin 10 minuuttia, ja se tuli 
viikoittain, maanantaisin iltapäivällä. Toteutukseltaan lähetys oli suora, ja ohjelma 
toteutettiin tiimityöskentelynä. Alustavassa kokouksessa 14.11.1995 mukana olivat 
Atsuko Okuda, Barbra Downing-Toivanen, Tanja Tatti, Berta Davydova, Raili Kos-
kela, Midori Mori, Eric Leraillez, Dominique Töyrä ja Pirkko Jyväkorpi. Kokoukses-
sa tiimi sitoutui hankkeeseen.

Projektin vetäjänä toimi ammattitoimittaja Pirkko Jyväkorpi, jolla on kokemus-
ta eri tiedotusvälineistä ja toimittajuudesta. Radiotyötä hän on tehnyt Yleisradion 
Tampereen toimituksessa ja ajankohtaislähetyksissä Helsingissä. Hän on myös 
aikuiskouluttaja. Ennen tammikuussa alkaneita lähetyksiä tiimi koulutettiinkin 
Pirkko Jyväkorven johdolla “radiokelpoiseksi”.

Familia Clubin ollessa monikulttuurinen yhdistys oli Clubin radio-ohjelmakin 
esittelevää ja monikulttuurista. Viikoittaisista ohjelmista osa oli ohjelmantekijän 
alkuperäiskielellä, esimerkiksi japaniksi, venäjäksi, ranskaksi tai englanniksi. Suu-
rin osa ohjelmasta oli kuitenkin suomenkielistä.

Ohjelman tavoitteena oli lisätä suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä vuoro-
vaikutusta. Käytännössä ohjelma jakoi tietoa yhteiskunnasta, esitteli Familia Clu-
bin toimintaa ja pyrkikin ensisijaisesti tutustuttamaan.
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Radio-ohjelmaa lähetettiin 22.1.1996–29.4.1996 viikoittain vähintään 10 mi-
nuutin ajan. Maailmat kohtaavat -nimellä kulkeva ohjelma jatkui syyskuusta vuo-
den loppuun noin 20 minuutin ohjelmana. Ohjelmat lähetettiin aina maanantaisin 
huhtikuun loppuun asti. Kesällä lähetyksissä oli tauko, ja ohjelmat jatkuivat jälleen 
syyskuusta joulukuuhun.

Ohjelman tekemistä varten perustettiin radioklubi, johon kaikki halukkaat Fa-
milia Clubissa toimivat voivat osallistua. Radioklubi kokoontui tiistaisin, jolloin 
kuunneltiin edellisen päivän lähetykset ja suunniteltiin tuleva lähetys. Suurin osa 
ohjelmista toteutettiin suorana lähetyksenä, ja nauhoituksiin turvauduttiin vain 
poikkeustapauksissa. Radioklubiin kuuluivat Ali Helmi, Dominique Töyrä, Natalja 
Meri, Eric Leraillez, Raili Koskela, Atsuko Okuda, Berta Davydova, Midori Mori ja 
Tanja Tatti. Ryhmän vetäjänä ja kouluttajana toimi alusta loppuun saakka Pirkko 
Jyväkorpi.

Ohjelman sisällöt vaihtelivat tekijöistä riippuen, mutta näkökulma oli kuiten-
kin aina maahanmuuttajan. Ohjelma käsitteli esimerkiksi sellaisia teemoja ja kysy-
myksiä, kuin miten maahanmuuttaja koki uuden ympäristönsä ja ihmisten asenteet 
sekä millaisiksi hän mielsi työmahdollisuutensa Suomessa. Klubin ansiosta maa-
hanmuuttajat saivatkin tilaisuuden sanoa sanottavansa eetteriin. He oppivat myös 
radio-ohjelman tekotapoja ja yhteistyöskentelyä.
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1996
22.1.  Tuula Jakowleff – Miksi tarvittiin Familia Club? / Pirkko Jyväkorpi
29.1.  Englantilaiset äidit / Dominique Töyrä
5.2.  Raili Koskela tuli Petroskoista / Pirkko Jyväkorpi
12.2.  Venäläisittäin / Raili Koskela, Tanja Tatti ja Berta Davydova
19.2.  Japanilainen näkökulma / Atsuko Okuda
26.2.  Egyptiläistä kulttuuria ja muureja / Ali Helmi
4.3.  Meksikolainen Leonardo Sevilla on antropologi ja runoilija / Ali Helmi
11.3.  Englantilainen lastentarha / Dominique Töyrä ja hänen lapsensa
18.3.  Ranskalaista taidetta Familia Clubissa / Atsuko Okuda ja Eric Leraillez
25.3.  Pakolainen? Maahanmuuttaja? Pakolaistoimiston virkailijan haastattelu / 
 Ali Helmi ja Pirkko Jyväkorpi
1.4.  Aprillipäivä eri maissa / Raili Koskela
8.4.  Pääsiäinen – ei lähetyksiä
15.4.  Dominiquen ja Teresan englanninkielinen lähetys / Dominique Töyrä ja Teresa
22.4.  Opiskelijat / Atsuko Okuda
29.4.  EU Migrants Forum / Helge Valama Pirkko Jyväkorven haastateltavana
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RETKET JA TAPAHTUMAT

RETKET        
Tuula Jakowleff

Retket olivat Familia Clubin toiminnassa niitä tapahtumia, joita muistellaan kauan 
jälkeenpäin.  Kävimme muun muassa sieniretkillä, luontoretkillä sekä tutustumas-
sa suomalaiseen taidemaailmaan ja suomalaisiin kaupunkeihin. Retket olivat erin-
omaisia tilaisuuksia tutustua paremmin toisiinsa, oppia yhdessä uutta ja ihmetellä 
joukolla maittemme erilaisuutta.

Teimme retkiä joko vain jäsenistömme kesken tai yhdessä muiden järjestöjen 
kanssa. Kaupunkiretkille lähdimme omilla busseilla, ja vieläkin soivat korvissa näi-
den matkojen aikana laulamamme laulut.
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Meron Laine
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MAAILMA KYLÄSSÄ                                                          
Tuula Jakowleff                                       

Ensimmäinen Maailma kylässä -tapahtuma vuonna 1995 oli suuri voimainpon-
nistus Helsingin koko monikulttuuriselta sektorilta. Tällöin Familia Club sai ai-
van erityisen oikeuden omaan telttaan, kun lupasimme järjestää lapsille ohjelmaa 
tapahtuman ajaksi. Aktivoimme koko jäsenistömme auttamaan tässä erikoisessa 
tilanteessa; olihan tämä meille erinomainen tilaisuus saada tunnettavuutta toimin-
nallemme.

Osallistuimme tästä lähtien joka vuosi seuraaviin Maailma kylässä -tapahtu-
miin, mutta paljon vaatimattomammissa puitteissa. Oma teltta oli ollut kaikin ta-
voin mahtava mutta vaativa kokemus.

Mikko Kiio opettaa pajupillin tekoa
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RAHOITUS JA TIEDOTUS

TOIMINNAN RAHOITUS 
Tuula Jakowleff

Familia Clubin toimintamalli oli siihen aikaan, 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla, 
jotain aivan uutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen uskottavuuden ja tärkeyden 
puolesta vapaaehtoiset saivat aluksi tehdä hartiavoimin töitä, ei vähiten rahoituk-
sen suhteen. Muistan vielä suuren riemumme, kun Lauttasaaren Säätiö myönsi 
toimintaamme varten 3000 markkaa vuonna 1989. Vähitellen alkoivat kuitenkin 
muutkin instanssit ymmärtää toimintamme tarpeellisuuden ja aloimme saada ra-
hallista tukea eri tahoilta.

Tässä yhteydessä pitää mainita Nicole Roux-Simula, jonka avokätisyydellä ei 
tuntunut olevan rajaa. Hänen lahjoituksensa ja kahvilaan tuomansa leipomukset 
olivat kultaakin arvokkaampia. Hän auttoi kirjanpitäjänämme yhdistystämme use-
an vuoden ajan selviytymään monesta kiperästä tilanteesta.

Toiminnan pyörittäminen vapaaehtoisten avulla ei aina ollut helppoa. Tilan-
ne helpottui vihdoin vuonna 1992, kun Raha-automaattiyhdistys myönsi Familia 
Clubille varat palkata osa-aikainen toiminnanjohtaja. Tätä tointa ryhtyi hoita-
maan aina energinen ja toimelias virolainen Irina Väkevä. Työllistämistuen avulla 
saimme myös palkattua Eeva Blumenthalin hoitamaan sihteerin tehtäviä, ja talo-
udenhoitajan vastuun otti harteilleen Ewa Grabowska-Judin. Vihdoinkin tuntui, 
että yhdistyksemme toimi normaalisti, ja tunne kuilun reunalla elämisestä hälveni 
vähitellen.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEYDENPITO ERI 
VIRANOMAISIIN, JÄRJESTÖIHIN JA LAITOKSIIN
           

Tuula Jakowleff

Tähän pisteeseen pääseminen oli vaatinut lukemattomia käyntejä eri viranomais-
ten luona sekä jatkuvaa järjestöjen ja viranomaisten tutustumisvirtaa Clubiimme.

 Aktiivisten jäsenten toimesta saimme myös tunnettavuutta asiallemme ra-
dioon ja televisioon tehdyistä haastatteluista ja lukuisista kirjoituksista päivä- ja 
viikkolehdissä.

Saimme tärkeää palautetta eri tahoilta, opimme koko ajan uusia asioita. Haluan 
kuitenkin korostaa sitä tosiasiaa, että olimme kaikki lähteneet tähän lähes uhkaroh-
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keaan mutta niin antoisaan projektiin täysin idealisteina. Kenelläkään ei ollut am-
mattilaisen taustaa koko ajan laajenevan toiminnan hoitamiseen. Sydäntä ja tahtoa, 
halua auttaa ja tukea kylläkin oli vaikka muille jakaa.

Vähitellen yhteiskunta heräsi siihen tosiasiaan, että Suomessa ulkomaalaisten 
asialla toimivien tahojen oli mielekästä toimia yhdessä. Perustettiin erilaisia neu-
vottelukuntia pohtimaan tilannetta.  

Meitä kutsuttiin eri puolille kertomaan kokemuksistamme, ja osallistuimme 
uusiin asian ympärille perustettuihin tilaisuuksiin. Kokouksia oli kokousten pe-
rään. Tätä vaihetta voisi hyvin verrata toimintamme alkupäiviin, jolloin tulijavirta 
oli hukuttaa meidät alleen. Samantapainen tilanne syntyi nyt, kun ulkopuolelta vi-
rinnyt kiinnostus toimintamme luonnetta ja toimintamallia kohtaan kohosi aivan 
arvaamattomiin mittasuhteisiin. Mainittakoon vain Familia Clubin puheenvuoro 
eduskunnassa järjestetyssä Vähemmistöseminaarissa ja osallistuminen Helsingin 
kaupungin valtuuston monikulttuurisuusseminaariin.

Familia Club oli jäsenenä ja osallistui seuraaviin projekteihin: 

Euroopan neuvoston rasisminvastaisen kampanjan Suomen toimikunnan 
jäsenyys (CARP-projekti)
Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan jäsenyys 
(monikulttuurisuusjaosto)
EU Migrants Forumin tukiryhmän johtokunnan jäsenyys (esimerkiksi puheen-
johtaja Tuula Jakowleffin osallistuminen Strasbourgissa pidettyyn kokouk-
seen)
Vapaaehtoisyhteisöjen toimikunnan jäsenyys
Maahanmuuttajanaisten työryhmään osallistuminen
Allianssin rasismin vastaiseen nuorisokampanjaan osallistuminen
Familia Club osallistui myös muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

Uudenmaan lääninhallituksen kirjallisuusseminaari
Pohjolan järjestökäräjät
SPR:n tukihenkilökoulutus
Kansalaistoimintakoulutus

Tässä yhteydessä haluamme mainita sen arvokkaan ja aivan korvaamattoman 
tuen, jonka saimme erikoistutkija Tarja Summalta ja Työministeriön neuvottele-
valta virkamieheltä Risto Laakkoselta, joita ilman emme olisi nyt se Familia Club, 
joka vielä kolmenkymmenen vuoden jälkeen elää ja toimii. 
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Elisabeth Rehn 
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FAMILIA CLUB -YKSIKÖITÄ LÄHIÖIHIN: 
SUUNNITTELUA 

Tuula Jakowleff

Familian toiminta jatkui omaan tahtiinsa Suonionkadulla. Nyt suurimman vetovas-
tuun kantoi aivan uusi joukko, nuoria uuden ajan lapsia. Familia Clubin perustajat ja 
toiminnassa aivan alusta asti olleet henkilöt kaipasivat nyt hengähdystaukoa, vas-
tuun siirtämistä nuoremmille hartioille.

Olemassa oleva taito ja tieto eivät kuitenkaan hävinneet mihinkään, ja pieni 
joukko lauttasaarelaisia järjesti Lauttasaaressa keskenään pienimuotoista toimin-
taa. Näistä tapaamisista olisi voinut kehittyä vähitellen Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton kaltaista lähiötoimintaa. Familia Clubin silloinen hallitus tunsi kuitenkin, 
että kysymyksessä oli aivan liian suuri voimien hajauttaminen: tällaisen projektin 
suunnittelu ja sen toteuttaminen oli sillä hetkellä aivan mahdoton toteuttaa sillä 
henkilömäärällä, joka Clubilla oli käytettävissään. Ja niin haudattiin siltä erää idea 
Familia Clubin laajentumisesta pieninä yksikköinä eri puolille pääkaupunkiseutua 
ja ehkä koko Suomeen.

Lauttasaarelaisia toimijoita oli kuitenkin sen verran runsaasti, joukossa alan-
sa asiantuntijoita, erilaisia kerhoja vetämässä, että tästä Familian epävirallisesta 
haarasta syntyi yhä toiminnassa oleva yhdistys Luovuuden tori Agora, jonka perus-
tamiskokousta vietettiin vuonna 2001.
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LIITTEET

Perustamiskirja 
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Nimen muutokset ja vuodet
1988  Kansainvälinen Perheyhdistys Familia-Club
1990  Kansainvälinen ystäväseura Familia Club ry
1995  Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry

Puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja vuosina 1988–1997
1988–1992   Tuula Jakowleff
1993–1994   Irina Väkevä (toiminnanjohtaja vuodesta 1994)
1995    Sirpa Jones-Nettey (kevät) / Tuula Jakowleff (syksy)
1996    Tuula Jakowleff
1997    Tuula Jakowleff (kevät) / hallitus vastuussa loppuvuoden

Toimitilat
1988–1990  Apaja Lauttasaari
1989–1990  Runeberginkatu ja Annantalo
1990–1992  Katajanokka
1992–1994  Merihaka
1994–         Suonionkatu

Logoja

Jan Sand Leila Antikainen

Jan Sand
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Jäsenlehden kansia

Ilmoituksia ja esitteitä juhlista
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Lehtiartikkeleita Familia Clubin toiminnasta
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Rauhanpalkinto



1980-luvulla perustettu Familia ry juhlii 30-vuotista taival-
taan keväällä 2018. Lähestyvä juhlavuosi innoitti toiminnassa 
alkuaikoina aktiivisesti mukana olleita kokoamaan historii-
kin, joka keskittyy yhdistyksen ensimmäiseen kymmeneen 
vuoteen. Kirja tarjoaa näkökulman aikaan, jolloin Familian 
kaltaiset ruohonjuuritason toimijat lähtivät kehittämään mo-
nikulttuurista toimintaa Suomessa. Kirjoittajien kokemukset 
kulttuurienvälisestä toiminnasta ja sen merkityksestä tekevät 
historiikista moniäänisen kokonaisuuden. Teos on suunnattu 
muun muassa toiminnassa mukana olleille ja monikulttuuri-
sesta kansalaistoiminnasta kiinnostuneille.

ISBN 978-952-68043-5-4 (nid.)
ISBN 978-952-68043-6-1 (PDF)
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