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Nicehearts ja Naapuriäidit-
hanke
• Nicehearts ry. on perustettu v. 2001. 

Yhdistyksen tavoitteena on tyttöjen ja naisten 
hyvinvoinnin edistäminen.

• Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajina 
on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama 
kaksivuotinen hanke (2017-2018).

• Hanketta edelsi pilotti, jossa mukana olivat 
Espoo, Lappeenranta ja Vantaa.

• Vantaan kaupunginkirjasto tuli mukaan 
pilottiin, joka oli v. 2015-2016
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Naapuriäidit

• Naapuriäidit ovat Suomessa jo jonkin aikaa 
asuneita maahanmuuttajia, jotka tukevat 
hiljattain tulleita maahanmuuttajanaisia.

• ”Naapuriäiti on sillanrakentaja toisen 
maahanmuuttajanaisen ja eri viranomaisten ja 
järjestöjen välillä. Hän on mentori ja 
vertaistukihenkilö naiselle, joka tarvitsee tukea 
uudessa maassa.”

• Malli Tanskasta
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Pilotti

• Kick off syksyllä 2015

• Koulutukset keväällä 2016

• Kolmen kuukauden aikana  15 päivää ja 
harjoittelujakso sekä arviointi 

• Vantaalla 31 naista valmistui koulutuksesta.
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Naapuriäidit lähiötoiminnan 
mahdollistajina
• Koulutus: 2 päivää

• Harjoittelujakso 2-6 viikkoa

• Arviointi 3h

• Naapuriäidit auttavat muita ymmärtämään 
yhteiskunnan toimintaa.

• Naapuriäidit toimivat omilla alueillaan ja 
tekevät myös etsivää työtä.
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Yhteistyön taustaa

• Vantaa: asukasluku kasvussa, 
maahanmuuttajia n. 16%, joillakin alueilla 
20%.

• Kirjaston toiminta-ajatus on”kaikkien
lukutaitojen edistäminen”.

• Monissa kulttuureissa kirjastolla ei ole samaa 
asemaa ja merkitystä kuin Suomessa.

• Kirjasto tutuksi perheille

• Haaste: Miten maahanmuuttajat saadaan 
aktiivisiksi toimijoiksi kirjastossa?
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Yhteistyön taustaa

• Aiemmin satunnaista yhteistyötä Niceheartsin
kanssa

• Aktiiivisempi yhteydenpito alkoi v. 2015, jolloin 
tutustuimme Niceheartsin toimintaan ja 
aloimme mm. antaa tiloja tietotekniikka 
opastukseen ilmaiseksi Niceheartsin ryhmille.

• Verkostoituminen alkoi mm. osallistumalla 
työpajoihin.
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Yhteistyö käytännössä

• Osallistuminen hankkeen Kick off tilaisuuteen 
syksyllä 2015

• Osallistuminen koulutuksiin, mm. Kunnan toimijat-
tilaisuuteen

• Naapuriäitien tutustuminen oman alueensa 
kirjastoon

• Kirjastoille koulutettujen naapuriäitien 
yhteystiedot

• Yhteistyön esittely Vantaan kaupungin 
Hyvinvointi-seminaarissa keväällä 2016

• Naapuriäidit-hankkeen esittely kirjaston 
esimieskokouksessa syksyllä 2016
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Mitä on saatu aikaan

• Kirjastot ovat olleet yhteydessä alueensa 
naapuriäiteihin.

• Osa naapuriäideistä toimii jo aktiivisesti 
kirjastoissa ennestään.

• Pointin perhepäivä

• Kielikahvila-suunnitelma
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Mitä on opittu

• Useat pilottivaiheessa koulutetut Naapuriäidit ovat 
saaneet koulutus- tai työpaikan, ei aikaa 
vapaaehtoistyölle.

• Kirjastot toimivat itsenäisesti, ei kunnollista koko 
kirjaston koordinointia.

• Alueellinen verkostoituminen vaihtelee kirjastoittain.

• Kaupungin eri toimialojen välinen yhteistyö on 
vähäistä.

• Jatkuva yhteydenpito unohtuu helposti, kun kaikilla on 
paljon tekemistä.

• Luottamuksen saavuttaminen on hidas prosessi.

• Oppimisprosessi

• Yhteistyö kehittyy pienin askelin mutta jatkuvasti.
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