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HELMO-hankkeen tavoitteena on 
edistää kulttuurienvälistä vuoropuhe-
lua sekä kulttuurista ymmärrystä jär-
jestämällä monenlaisia aktiviteetteja 
pääkaupunkiseudulla. Hanke pyrkii 
lisäämään kolmansien maiden kan-
salaisten osallistumista yhteiskunnal-
liseen toimintaan ja edistämään ko-
toutumisen kaksisuuntaista prosessia. 
 

HELMO-hankkeessa järjestetään mo-
nikulttuurisia työpajoja eri kohderyh-
mille. Työpajojen kohderyhminä ovat 
muun muassa sosiaalialan ja varhais-
kasvatuksen ammattilaiset sekä työ-
elämään siirtymässä olevat kolman-
sien maiden kansalaiset. Työpajojen 
opettajina toimivat maahanmuuttaja-
taustaiset eri alojen ammattilaiset sekä 
monikulttuurisuuskouluttajat. 
 
Työpajojen lisäksi HELMO-hanke  
pyrkii edistämään monikulttuuri-
sen pääkaupunkiseudun kehittymistä  
järjestämällä monikulttuurisuusnäytte-

lyitä ja suurelle yleisölle avoimia semi-
naareja, joissa tuodaan esille monikult-
tuurisuuteen, kotoutumiseen ja rasismiin 
liittyviä teemoja. Näyttelyiden ja semi-
naarien tarkoituksena on lisätä kantavä-
estön ja maahanmuuttajien välistä vuo-
ropuhelua sekä vahvistaa eri sektoreiden 
välistä yhteistyötä. 

Mikä HELMO-HankE On? WHaT is HELMO?
Helsingin monikulttuurisuuskoulutus- ja palvelukeskus (HELMO) -hanke 
on aFaEs ry:n suunnittelema ja koordinoima monikulttuurisuushanke.

HELMO is a multicultural education 
project aiming to increase multicul-
tural dialogue and cultural understan-
ding via a range of activities in the 
Helsinki metropolitan area. The pro-
ject aims to foster the involvement 
of third country nationals in Finland 
and to promote two-way integration. 
 
Within the HELMO project, multicultu-
ral workshops are organized for diffe-
rent target groups. The target groups 
include Finnish social workers, Finnish 
day care workers and third country 
nationals who are about to enter the 
working life in Finland. The trainers of 
the workshops are immigrants living 
in Finland who are professionals in 
various fields and possess experien-
ce in giving workshops. 

In addition to the workshops, the 
HELMO project aspires to promote 
the development of a multicultural ca-
pital area through public exhibitions 
and seminars which focus on topics 
such as multiculturalism, integration 
and racism. The exhibitions as well as 
the seminars aim to increase the di-
alogue amongst native Finns and the 
representatives of different cultures 
residing in Finland and to strengthen 
cooperation between different sec-
tors of the society.

Helsinki Multicultural Education services (HELMO) is a project designed and  
coordinated by the africans and african-Europeans association aFaEs ry. 
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Monikulttuurisuuden ja maahanmuu-
ton lisääntyminen tuo monenlaisia 
mahdollisuuksia mutta myös haas-
teita. Maahanmuuttajien näkökulmas-
ta katsottuna kotoutuminen uuteen 
kulttuuriin sekä oman kulttuurin sa-
manaikainen säilyttäminen voi tuntua 
hankalalta. Maahanmuutto vaikuttaa 
myös vastaanottavan yhteiskunnan ra-
kenteeseen, jolloin monikulttuurisuus 
voidaan nähdä uhkana kulttuurisen val-
ta-aseman säilyttämiselle. 
 
Yhteiskunnan monimuotoistuessa so-
peutumista ja mukautumista vaaditaan 
kaikilta osapuolilta. Kulttuurienvälisen 
vuoropuhelun ja ymmärryksen lisäämi-
nen voi toimia sillanrakentajana maa-
hanmuuttajien ja kantaväestön välillä. 
 
 
 

HELMO-hanke tarjoaa sosiaalialan 
ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille 
sekä kolmansien maiden kansalaisil-
le mahdollisuuden kehittää kulttuu-
rista ymmärrystä ja kulttuurienvälisen 
vuorovaikutuksen taitoja. Maahan-
muuton lisääntyessä myös muiden 
alojen asiakaskunnat tulevat moni-
muotoistumaan lähitulevaisuudes-
sa. Monikulttuurisuuden koskettaes-
sa yhä useampia, kulttuurienvälisen 
vuorovaikutuksen valmiuksien kehit-
täminen on ensisijaisen tärkeää alasta 
riippumatta.

The increase in multiculturalism and 
immigration brings along both oppor-
tunities and challenges. Immigrants 
are confronted with the dilemma of 
balancing between maintaining their 
own culture and adapting to the host 
society. The arrival of immigrants also 
has an impact on the host cultural 
environment, and the host culture in 
turn may experience multiculturalism 
as a threat to their cultural dominance.
 
Adaptation and ‘cultural adjustments’ 
are required from all parties when the 
society is becoming increasingly di-
verse. Promotion of intercultural com-
munication and understanding can  
act as a way to alleviate cultural adap-
tion of both immigrants and host na-
tionals.
 
 

HELMO project offers a platform for 
the social and daycare professionals 
as well as for the third country natio-
nals to build cultural understanding 
and to develop intercultural skills in 
the increasingly multicultural Finnish 
society. The professionals in the field 
of social and daycare work are in a 
position to encounter clients with 
immigrant backgrounds increasingly 
often during the upcoming years. The-
refore, it is essential for these groups 
to gain intercultural know-how in 
order to be able to work in a cul-
turally competent manner. As multi-
culturalism touches upon the socie-
ty as a whole, professionals in other 
fields would also benefit from this 
type of training.

MOnikuLTTuurisuus
Lisääntynyt kansainvälinen liikkuvuus on kasvattanut yhteiskunnan 
kulttuurista monimuotoisuutta. Monimuotoistumisen myötä moni- 
kulttuuristen taitojen ja kulttuurienvälisen osaamisen tarve on  
lisääntynyt sekä henkilökohtaisella tasolla että työelämässä. 

MuLTicuLTuraLisM
The increasing international movement of people has generated diver-
sity of cultures in societies. as societies are becoming more diverse 
and multicultural, individuals and professionals are faced with the 
challenge of developing a variety of intercultural skills in order to  
be able to function effectively in a multicultural environment. 
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Kulttuurienvälisen osaamisen ja  
ymmärryksen kehittyminen

Useat osallistujat ilmaisivat, että osal-
listuminen työpajoihin lisäsi heidän 
ymmärrystään siitä, miten kulttuuri-
tausta vaikuttaa omiin käyttäytymis-
malleihin. Moni osallistujista koki 
HELMO -työpajan jälkeen oivalta-
neensa kuinka kulttuuri voi tiedosta-
matta vaikuttaa havainnointiin ja käyt-
täytymiseen. 
 
”Että miten tavallaan me ollaan vä-
lillä jumissa niissä omissa käsi-
tyksissämme, ja siinä meidän 
kokemustaustassa. Et mulle jäi pääl-
limmäisenä et pitäisi olla avoimempi 
ja semmoinen vastaanottavaisempi” 

“Olen huomannut koulutuksen jälkeen, 
että en vaadi enää niin paljon maa-
hanmuuttajalapsilta suomalaisten ta-
pojen hyväksymistä. He saavat olla yhtä 
äänekkäitä ja eläväisiä kuin ovat. Ym-
märrän nyt, että me suomalaiset vai-
kutamme tylyiltä kun reagoimme asi- 
oihin niin tyyninä. Minusta eri kulttuu-
risten lapsien pitäisi saada olla enem-
män sellaisia kuin kotonaankin ovat.”
 
Voimaantuminen ja ammatillinen 
kehitys

Osallistujat toivat esille tunteneen-
sa ammatillista voimaantumista työ-
paja-aktiviteettien myötä. Erityisesti 
kauan omalla alallaan työskennelleet 
osallistujat kertoivat työpajojen vah-

vistaneen ammatillista identiteettiä. 
Työpaja antoi osallistujille uusia työ-
kaluja asiakastyöhön vanhojen tapo-
jen rinnalle.

“Täytyy sanoa, että se vahvisti mun 
omia käsityksiä siitä mitä oon tehnyt 
lasten kanssa, et tavallaan sitä että en 
ole vanhanaikainen.”

Kolmansien maiden kansalaisten nä-
kökulmasta työpajat herättivät ajatuk-
sia omasta asemasta maahanmuutta-
jana Suomessa. Työpajassa käsitellyt 
asiat auttoivat ymmärtämään kult-
tuurisia konflikteja esimerkiksi viran- 
omaisten kanssa asioidessa.
 

OsaLLisTuJiEn kOkEMuksia  
HELMO TyöpaJOisTa
Julkaisun laatijat tekivät opinnäytetyötutkimuksensa yhteistyössä 
HELMO-projektin kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville, 
miten HELMO-työpajan osallistujat kokivat työpaja-aktiviteetit. seuraavat 
lainaukset on poimittu osallistujien kanssa tehdyistä haastatteluista.

”Työssäni olen paljon tekemisissä sosi-
aalityöntekijöiden ja lastentarhan hen-
kilökunnan kanssa. Ajoittain en käsitä 
miksi heidän on niin vaikea ymmärtää 
maahanmuuttajien elämäntapaa. Työ-
paja avasi silmäni tämän asian suhteen.”
 
Maahanmuuttajanäkökulma

Osallistujat arvostivat maahanmuutta-
janäkökulman esilläoloa työpajoissa. 
Maahanmuuttajataustaiset kokemusasi-
antuntijat pystyivät käyttämään henkilö-
kohtaisia kokemuksiaan pohjana työpa-
ja-aktiviteeteissa ja luennoilla. Vetäjien 
omakohtainen kokemus aiheesta toi li-
säarvoa työpajoille.

“ Mua aina kiinnostaa kuulla maallikko-
ja, jotka ei ole mitään varsinaisia guru-
kouluttajia. Tämä työpaja oli just sem-
moinen että siellä oli ihmisiä jotka oli 
oman elämän ja kokemuksen kautta 
saanut sen kokemuksen.”

“Se oli tosi hyvä että kaikki kouluttajat 
oli muualta muuttaneita.”

Moni osallistujista koki  
HELMO -työpajan jälkeen  
oivaltaneensa kuinka kulttuuri  
voi tiedostamatta vaikuttaa  
havainnointiin ja käyttäytymiseen.”

”
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Development of cultural  
competence

Several participants expressed that 
taking part to the workshop in-
creased their awareness regard-
ing the influence of culture on their 
own behavior patterns. The realiza-
tion of how culture affects behav-
ior occurred on a personal as well 
as on professional level. Many of 
the participants perceived that par-
ticipation to the HELMO workshop 
generated self-reflection and self-re-
alization concerning one’s own cul-
tural perceptions and how one’s 
own cultural background may in-
fluence behavior subconsciously. 
 
“…made me think that how in a sense 
we are stuck in our own assumptions 

and in our experience background. So 
as a main thing I got that one should 
be more open and more receptive”  
 
“I have noticed after the training that I 
don’t demand as much as before that 
the immigrant children should absorb 
Finnish habits. They can be as loud 
and lively as they are. I understand 
now that we Finns seem rude when 
we react so calmly to things. In my 
opinion children from different cul-
tures should be able to be as they 
are at their homes.”
 
Empowerment and professional 
development

Participants pointed out their feeling 
of being professionally empowered 
by the workshop. Especially some 

of the participants who had been 
working in their field of work for a 
longer period, felt that their profes-
sional identity was strengthened and 
new ideas and tools were developed 
alongside the previously used ones.
 
“Well it must be said that it strength-
ened my own ideas about the things 
I have done with children, that in a 
way I’m not old-fashioned.”
 
From the perspective of a third coun-
try national, the workshop awoke 
ideas about one’s own position as an  
immigrant in Finland and helped to  
understand the cultural conflicts in 
encounters with Finnish authorities.
 
“In my work I have dealt a lot with social 
workers and kindergarten teachers. I 

parTicipanTs’ ExpEriEncEs  
OF HELMO WOrksHOps
The authors of the publication conducted a research on HELMO workshops 
as their Bachelor’s thesis.  The purpose of the thesis was to discover the 
experiences of the workshop participants. The following information is 
gathered through interviews with the HELMO participants. 

sometimes could not understand  
why it is so difficult for them to relate 
to immigrant’s way of life. The work-
shop opened my eyes on that.”
 
Presence of immigrant  
perspective

The participants appreciated the im-
migrant background of the trainers, 
in other words “experience exper-
tise” as they were able to make use of 
their own experiences as immigrants 
in Finland in their presentations and 
activities. The trainers having person-
al knowledge about the addressed 
topics brought additional value to the 
workshop participation.
 
“Well I’m always interested in listen-
ing to common people who are not 
real guru-trainers, so to say experi-
ences of regular people. This work-
shop had people who had gained 
their knowledge through their own 
life and experience.”
 
“It was very good that all the trainers 
were from somewhere else.”

Many of the participants perceived 
that participation to the HELMO 
workshop generated self-reflection 
and self-realization concerning one’s 
own cultural perceptions and how 
one’s own cultural background may 
influence behavior subconsciously. ”

”



Afrikkalaiset ja Afrikkalais-Eurooppalaisten yhdistys (AFAES) ry:llä on 
yli kymmenen vuoden kokemus kulttuurien välisten kohtaamisten ja afrik-
kalaisten kulttuurien edistämisestä. Yhdistys järjestää monenlaista toimin-

taa, kuten koulutuksia, kouluvierailuja, tapahtumia ja seminaareja.  
Lue lisää ja ota yhteyttä: www.afaes.fi. 

Africans and African Europeans Association (AFAES) is an NGO 
which has more than 10 years of experience on promoting intercultural 

dialogue and African cultures through a variety of activities. These  
include educational activities, school visits, events and seminars.  

Find out more about us:  www.afaes.fi


