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TOIMINTAKERTOMUS

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen puheenjohtajana toimii FT Uta-Maria Liertz, varapuheenjohtajana FM
Elisabeth Clement ja sihteerinä Marie de Baudus.
Hallitus nimitti palkanlaskijaksi ja kirjanpitäjäksi Päivi Wieserin, Xivi OY.
Toiminta
Kulttuurin ja kehityksen edistämisyhdistys ry kasvoi ja vahvistui. Vuoden 2014
aikana yhdistyksen toiminta laajensi sekä alueellisesti että toimintamuotojen
sisältöön katsoen. KKE:n verkkosivujen (www.kke-finland.org) ohella esittelimme
kehityshankkeemme facebookissa.
Vuoden 2014 aikana KKE:n toiminnassa oli neljä painopistettä:
-

Silta-Klubi - nuorten ja opiskelijoiden kulttuurikeskus, jonka päämäärä
on avustaa 5-25-vuotiaita tyttöjä kehittymään ajatteleviksi nuoriksi, vapautta
ja vastuuntuntoa korostaen. Tärkeänä pidetään myös panostusta ilmapiiriin,
jossa opiskelijaa rohkaistaan kehittymään akateemisesti, sekä kannustetaan
toimimaan positiivisina vaikuttajina yhteiskunnassa. Silta-klubin yhteydessä
on noussut vahvasti kysyntä opiskelijakotitoiminnasta naisopiskelijoille ja
lukiolaisille.

-

Vanhan Puiston Kulttuurikeskus on työskentelyt naisten ja perheiden
hyväksi monella tavalla. Keskus on järjestänyt toimintaa ja seminaareja
yhteiskunnallisista aiheista jo yli 25 vuoden ajan.

-

KKE on edelleenkin hoitanut omien kulttuurikeskusten ohella myös InterCultur ry:n kulttuurikeskusten kotitalouksien hoitoa, joka varmistaa
perheellistä, kodinomaista ilmapiiriä ja hyvinvointia niiden asukkaille.
Samalla KKE koordinoi Heinolan läheisyydessä sijaitsevassa Inter-Cultur ry
omistavassa kurssikeskus Malmiharjussa tapahtuvaa KKE toimintamuotojen
toimintaa.

-

KKE oli edelleenkin aktiivinen kehitysyhteistyön kerässä mm. ideoimalla
uusia yhteistyömuotoja. Yhteistyökumppani Kianda Foundationin CHEPohjelman (Children’s health programme) hyväksi KKE on koonut varoja 18
lapsen terveyshuollon varmistamiseksi 10 vuodeksi.

Silta-Klubi
Nuorten ja opiskelijoiden puolesta KKE ry tukena toimii Silta-Klubi - nuorten ja
opiskelijoiden kulttuurikeskus, jonka päämäärä on avustaa 5-25-vuotiaita tyttöjä ja
nuoria naisia kehittymään ajatteleviksi nuoriksi ja aikuisiksi, vapautta ja
vastuuntuntoa korostaen. Tärkeänä pidetään myös panostusta ilmapiiriin, jossa
opiskelijaa rohkaistaan kehittymään akateemisesti, sekä kannustetaan toimimaan
positiivisina vaikuttajina yhteiskunnassa. Silta-klubin yhteydessä on aloitettu myös
opiskelijakotitoiminta naisopiskelijoille ja lukiolaisille.

Iltapäivätoiminta koululaisille
Silta-Klubi järjesti vuonna 2014 kerhotoimintaa 5-7-, 7-10-vuotiaille tytöille.
Kokki ja askartelukerhossa (5-9-vuotiaille) lapset oppivat monenlaisia
leivontataitoja valmistamalla esimerkiksi pikkuleipiä ja kakkuja. Lisäksi kerran
kuukaudessa askarreltiin, kerhon puitteissa tehtiin myös retkiä esimerkiksi
eläintarhaan ja Suomenlinnaan. Kerholaiset kokoontuivat lauantaiaamuisin joka
viikko.
Iltapäivätoiminnassa (10-13-vuotiaille) koululaiset ryhtyivät tekemään omia
lyhytelokuvia kevät 2014. Kerhossa opeteltiin kameran käyttöä ja sen edessä
esiintymistä. Elokuvien tekemisen avulla opiskeltiin myös espanjan kieltä
toteuttamalla elokuvien ideat espanjaksi.
29.3 Järjestettiin ’Kerhon ystävän-juhla’.
24.5 Järjestimme kevätjuhlan koko
perheelle ’Rio’ teemana
30.8 Silta-klubin avajaiset

Leiritoiminta
10.10-12.10 järjestettiin lasten luontoleiri leirikeskus Malminharjussa Heinolassa.
Leirillä liikuttiin luonnossa ja tutustuttiin ja opittiin samalla eri eläimistä, luonnon
toiminnasta jne. Syysleirissä Malminharjussa oli myös teatterityöpaja

Toiminta lukiolaisille ja opiskelijoille
KKE on tukenut edelleen myös Silta-klubissa ideoidun Nuoria yksinäisyyttä
vastaan –hanketta. Lukiolaiset ja muut opiskelijat
järjestivät cp-vammaisille lapsille iltapäivätoimintaa
2-3 kertaa kuussa (www.ruskis.fi), ja vanhuksille
peruskoululaisten kanssa jutteluhetken noin kerran
kuussa. Uusia vapaaehtoisia on tullut mukaan.
Vuoden aikana joka perjantai pidettiin erilaisia
foorumeja, joissa pohdittiin nyky-yhteiskunnan haasteita ja ongelmia eri
näkökulmista, sekä kansainvälisiä iltoja, joissa tutustuttiin eri maihin ja niiden
kulttuuripiirteisiin, osittain ulkomaalaisten opiskelijoiden johtamina.
Perjantaisin opiskelijoille on tarjottu mahdollisuus osallistua mietiskelyyn, jossa voi
löytää voimaa opintoihin ja jokapäiväisen elämän haasteisiin.
Opiskelijoille
on
vuoden
aikana
järjestetty
viikonlopun
kestäviä
opiskeluviikonloppuja Heinolassa leirikeskus Malminharjussa. Opiskeluviikonloput
ovat mahdollistaneet intensiivisen keskittymisen luonnon keskellä, poissa arkisesta
ympäristöstä, jossa keskittyminen herpaantuu helposti. Viikonloppuihin kuului
tehokkaan opiskelun lisäksi myös rentouttavaa ja virkistävää toimintaa ryhmänä.
Viikonloppuleirejä on järjestetty Malminharjussa myös pelkkää hiljentymistä,
mietiskelyä ja rentoutumista varten.
Silta-Klubi järjesti lukiolaisille 2014 oppitunteja johtajuudesta lauantaisin.
Tunneilla käsiteltiin elämänhallinta-taitoja: miten olla oman elämän ”johtaja” ja
opiskella hyvin ja tehokkaasti. Tavattiin joka toinen viikko helmikuusta toukokuun
asti.
Opiskeluhuoneissa ovet olivat auki joka päivä. Järjestettiin myös ’opiskelupäivät’
(15.3; 5.4), joissa koko päivä opiskeltiin yhdessä tulevia kokeita varten.
Silta-Klubi on järjestänyt useita syntymäpäivä- ja muita merkkipäiviä
opiskelijakodin asukkaille ja muille Silta-Klubin toimintaan osallistuville
opiskelijoille. Tämä kuvastaa hyvin Silta-Klubin toiminnan perheenomaista ja
yhteisöllistä luonnetta.
Useissa illanvietoissa eri maista kotoisin olevat Silta-Klubin opiskelija-asuntolan
asukkaat ja muut opiskelijat ovat saaneet tilaisuuden kertoa omasta maastaan ja
kulttuuristaan. Näin on pyritty kasvattamaan opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta
ja ymmärtämistä. Opiskelijat ovat voineet
kertoa myös muille itseään kiinnostavista
asioista esimerkiksi opiskelemastaan alasta tai
harrastuksestaan.

Muun muassa tällaiset illanvietot järjestettiin opiskelijoille:
Afsi Abrahimi, ’Iranin historiasta’
(24.1)
18.7 tapahtui ‘English Event’ jossa
tutustuimme englantilaisen ruokakulttuurin salaisuuksiin.
‘Kansainvälinen ilta: India, ruoka &
Bolliwood’ (5.9)
Emily Yang esitti meille hänen
opiskelukaupunkinsa Macaon (12.9)
31.10 juhlimme Halloween naamiaisia.
Anna-Riina Hakala ja Kristiina Oittinen
auttoivat meitä tutustumaan Pohjois- ja
Keski-Suomeen: Kajaaniin ja Längelmäkeen (21.11)
Kerran kuukaudessa kokoontui opiskelijoiden antropologia-piiri keväällä 2014,
jossa pohdittiin ihmisyyden peruskysymyksiä.
Silta-Klubi järjesti opiskelijoille elokuvailtoja. Keskustelimme myös elokuvien
herättämistä ajatuksista.
Silta-Klubin vuoden 2014 seminaarit:
Kutsuimme yhteiskunnan vaikuttajia inspiroimaan omiin elämiimme. Vuonna 2014
tulivat seuraavat puhujat:
Ilona Pelli, muotisuunnittelija ’Oma visio kauneudesta’ (20.1)
Professori Maria Teresa Garcia-Baquero Merino:’An Ethical Frame of Work for
End of Life Care’ (skypen konferenssi) (28.1)
Petteri Koleman, yrittäjä: ’Oman yrityksen aloittaminen’ (22.3).
Janis Grzybowski, tutkija Graduate Institute Geneva: ‘Statehood outside the
International Order? Impressions from Somaliland’ (11.4)
Karol Rodriguez, Metropolia: ’Uudet teknologiat’ (25.4)
Juha Kilponen, Head of Forecasting, Monetary Policy and Research of the Bank of
Finland: ‘Finland’s Economy’ (9.5)
Helena Johansson, Baltian maiden asiantuntija: ‘Liettuan kulttuuri ja historia’ (16.5)
María Cervantes, Haaga-instituutti: ‘Who benefits from good service? (22.8)
Professori Beatriz Inchausti, Deusto yliopisto: ‘How does the Global Economy
work?’ (29.8)
Univ Konferenssi
Vuonna 2014 ryhmä Silta-Klubin toimintaan osallistuvia opiskelijoita osallistui
kansainväliseen
Univ-opiskelijakonferenssiin
(www.univforum.org),
joka
järjestetään joka vuosi Roomassa. Ryhmä lähetti konferenssiin valmistamansa
videoprojektin ja tuli valituksi esitettäväksi konferenssissa. Univ-konferenssin

aiheena oli ’Cosmos: the Ecology of the Person and its Environment’, jossa SiltaKlubin opiskelijaryhmä tutki ihmisen tarvetta hiljaisuuteen mediakulttuurissamme.
Vapaaehtoisprojekti kesällä Liettuassa
Silta-Klubi oli mukana järjestämässä englannin ja espanjan kielen leiriä
koululaisille Pusynasissa, Liettuassa. Leirin ohjelmaan kuului kielikursseja,
teatteria, askartelua, tanssia ja kulttuurivaihtoa. Mukana oli 8 suomalaista sekä
lukiolaisia että opiskelijoita, jotka toimivat englanninkielen opettajina sekä
toimintojen vetäjinä. Osallistujina oli liettualaisia koululaisia. Leiri järjestettiin
15.6. – 22.6.2014.
Ennen Liettuan leiriä järjestettiin Silta-Klubilla siihen osallistuville vapaaehtoisille
opiskelijoille useita tapaamisia, joissa valmisteltiin varsinaista leiriä. Tapaamisissa
vapaaehtoiset tutustuivat toisiinsa ja oppivat johtamis- ja opetustaitoja, joita
tarvittiin liettualaisten lasten opettamisessa ja leirin organisoimisessa.
Vapaaehtoistyön tavoitteena oli myös mm. oppia toimimaan yhdessä. 26.4 tehtiin
’Overnight’ Silta-klubissa.

Femininiisyyden (EU:n projekti)
Ryhmä opiskelijoita Silta-klubista osallistui koko vuoden projektiin Feminiinisyys.
Projekti on tuonut yhteen latvialaisia, liettualaisia ja virolaisia nuoria ja se oli
mukana EU:n ‘Youth in Action’ ohjelmassa.
Tämän projektin johdosta meillä oli monenlaista toimintaa:
30.1-2.2 Image, Communication and Elegance. Let your Beauty Shine! Tallinnassa
6 opiskelijaa osallistui seminaariin Image, Communication and Elegance. Let your
Beauty Shine! Seminaari oli suuri menestys. Se koettiin hyödylliseksi ja se herätti

keskustelua syvemmistä aiheista kuten estetiikasta ja sukupuolesta.
28.3 katsoimme videon Professori Nuria Chinchilla, ‘Challenges for Women in
Professional Life: Knowing & Presenting our Persons & Familywork integration’
22.4 Paula ja Pentti Koho tulivat meille puhumaan: ‘Avioliiton myytti: kokeneen
pariskunnan kokemuksia avioliitosta’, omasta kokemuksesta näkökulmasta.
13.6 Pilvi Rämä: Importance of Women Being Active in Society’
3.7 katsoimme dokumentin: ‘Romance without Regret’ viimeisenä aktiviteettinä
Feminiinisyys -projektista.

Opiskelijakoti
Elokuussa 2011 Silta-klubi avasi opiskelijakodin opiskelijanaisille. Opiskelijakotia
on markkinoitu korkeakouluissa (yliopistot ja ammattikorkeakoulut), nettisivustoilla
ja erilaisten opiskelijajärjestöjen sähköpostilistoilla.
Asukkaina on ollut sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita. Joukossa on
ollut esimerkiksi Suomeen vaihto-opiskelijoiksi Erasmus-ohjelman kautta tulleita ja
Suomeen työharjoittelua suorittamaan tulleita opiskelijoita.
Silta-klubin opiskelijakodissa vallitsee yhteisöllinen ja akateeminen ilmapiiri.
Tavoitteenamme on rohkaista opiskelijoita keskusteluun sekä seminaarien että
kulttuuritoimintojen kautta kuin myös luonnollisissa yhdessäolon hetkissä.
Esimerkiksi ateriat syödään usein yhdessä saman pöydän ääressä, mikä vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja eri kulttuuritaustoista olevien asukkaiden tutustumista toisiinsa.
Talossa on kaksi lukusalia, jotka ovat opiskelijakodin asukkaiden ja muiden
opiskelijoiden käytössä. Etusijalla Silta-Klubissa on opiskelu ilmapiirissä, jossa
ystävyys ja yhteishenki luovat molemminpuolista arvostusta.
2014 opiskelija asunto on ollut täynnä; 13 opiskelijaa on hyötynyt mahdollisuudesta
asua Silta- klubin asuntolassa.

Muuta
Silta-Klubi järjesti vuonna 2014 kevät- ja joulujuhlan toimintaan osallistuneille
lapsille, vanhemmille ja opiskelijoille. Juhlissa esiteltiin kaudella toteutettua
toimintaa.

Vanhan Puiston kulttuurikeskus
Vanhan Puiston kulttuurikeskus tarjoaa kulttuurista ja kasvatuksellista toimintaa
nuorille ammattilaisille ja naisille.
Vuoden 2014 aikana järjestettiin mm. seuraavat tapahtumat.

Teema-iltoja
"Mistä syntyy eleganssia?"-sarja:
10.4.2014, Puhujana Marja Rak (Noolan OY’n
perustaja)
13.11.2014, ”Kierrätysdesign ja
pukeutumisneuvonta”
Puhujana suunnittelija Aija Rouhiainen
"Ajankohtaisia kysymyksiä"-sarja:
6.3.2014 ”Onko laki aina noudatettava? Laki ja
omatunto”
Puhujana Miira Kuhlberg, OTM
30.10.2014 ”Totuus ja tarinat: Inkvisitio
suurennuslasin alla
Puhujana FT Uta-Maria Liertz

Kansainvälinen keittiö
Eri ruoka-, juoma- ja tapakulttuurien tutustuminen kerran kuussa
Ompeluseura kokoontui n. 2 kertaa kuussa tekemään käsitöitä omia tarpeita varten
ja muiden hyväksi

Kielitaidot käyttöön
Curso de conversación en español (keskustelu espanjaksi), kokoontui vuoden
aikana 15 kertaa Kolumbiasta kotoisin olevan Luz Elena Charry Zuluagan johdolla
Svensk konversation (keskustelu ruotsiksi), kokoontui vuoden aikana 13 kertaa
Maj-Karin Brotheruksen johdolla
Workshop for Women on Personhood
FORGING CHARACTER — what does it take
to leave a legacy? - A series of meetings
directed to women who want to delve into and
discuss the following topics:
- Character: Habits and Virtues, 1.2.2014
- Character Pillars: Mind, Will, Heart, 1.3.2014
- Character and Leadership, 5.4.2014
- Character and Small Beginnings, 3.5.2014
- The Way of Beauty, 20.9.2014
- The Family: Gymnasium of Relationships, 29.11.2014

Lauantai-seminaarit
18.1.2014
17.5.2014
15.11.2014

Aiheena: Kristittyjen ykseys
Aiheena: Evankeliumin ilo
Aiheena: Pyhä Maa – hengellisenä haasteena

15.3.2014

Seminaari Ajattelemme perhettä VI
aiheena Perheen yhtenäisyys

Viikonloppuseminaareja Malminharjussa
25.-27.4.2014 “Nykyinen nainen”
5.-7.9.2014 sisustusvinkkejä ja akvarellikurssi

Matkailu
Matka Madridiin, 25.–29.9.2014: Alvaro del Portillon autuaaksijulistaminen ja
Madridin tutustuminen.
Matka Roomaan, 30.9.-4.10.2014

Vanhan Puiston kulttuurikeskus järjesti myös tapansa mukaan hengellisiä
tilaisuuksia tiedostaen että työ, opiskelu ja muut velvollisuudet hankaloittavat ajan
löytymistä oman elämän tarkasteluun. Retretit ovat luoneet monille suotuisan
ilmapiirin sekä mahdollisuuden vetäytyä yksinäisyyteen, jota tarvitsemme
voidaksemme omistautua Jumalalle, puhua hänen kanssaan ja tehdä oikeat
päätökset arjessa. 4 Viikonloppu-retrettiä pidettiin Malminharjun
kurssikeskuksessa.

Vuoden 2014 aikana pidettiin nuorille ammattilaisille suunnatut Järkevästi
viikonloppuun-tapaamiset, joissa keskusteltiin rennossa ilmapiirissä
ajankohtaisista tai muuten kiinnostavista teemoista.
Syksyllä 2014 aloitti uusina aloitteena nuorten toiminta ”keittiö ja kulttuuri”: kerran
viikossa 15–21 vuotiaille, Vanhan Puiston Kulttuurikeskus tarjoa keittiökurssi sekä
rentoutavaa aikaa nuorten kanssa klo 21 asti.

Muu toiminta
KKE on hoitanut omien kulttuurikeskusten ohella myös Inter-Cultur ry:n
kulttuurikeskusten kotitalouksia, ja niin taanut perheellistä, kodinomaista ilmapiiriä
ja hyvinvointia niiden asukkaille. Samalla KKE koordinoi Heinolan läheisyydessä
sijaitsevassa Inter-Cultur ry omistavassa kurssikeskus Malmiharjussa tapahtuvaa
KKE toimintamuotojen toimintaa.
KKE on edelleen seuraanut ja tukenut Inter-Cultur ry:tä Silta-klubin
peruskorjaukseen liityvissä kysymyksissä ja takuuajan haasteissa.
Erilaisten yhteisprojektien kautta on yhteistyö jatkanut virolaisen yhdistyksen MTÜ
Kultuur ja Perekond kanssa ja verkostoituminen latvialaisen KIB (Kulturas un
Izglitibas biedriba) sekä Liettuassa toimivan VšĮ "Visuomenės kultūrinio ugdymo

centras" kanssa. Verkostoituminen on jatkanut myös Espanjassa (Fundación Senara,
Fundación Fabre ja Fundación Promoción Social de la Cultura) ja Irlannissa
(Glenbeag Youth Club). Lisäksi KKE kuuluu yhteistyöverkostoon ESBAL ja aloitti
yhteistyö myös Fundación del Valle:n kanssa.
KKE jatkoi yhteistyö kenialaisen Kianda Foundationin kanssa kehittämällä
eteenpäin jo vuonna 2010 aloittaneen kehitysyhteistyöhanketta:
‘CHEP’ - CHILDREN’S HEALTH PROGRAMME
Keniassa joka kymmenes lapsi kuolee erilaisiin sairauksiin. Eräs Kianda
Foundationin toimintamuoto, Kimlea Clinicin kehittämä CHEP ohjelma pyrkii
katkaisemaan köyhyyden pohjautuvan noidankehän “ei rahaa  ei lääkäriä eikä
lääkkeitä  ei terveyttä  ei oppimista  ei työtä” tukemalla n. 5000 lasten
terveydenhoitoa. Yhden lapsen terveydenhoito kymmeneksi vuodeksi maksaa n. 50
€, joten jo pienimuotoisella avulla voidaan CHEP ohjelman avulla auttaa lapsia
kasvamaan vahvoiksi ja terveiksi.
Vuoden 2014 Maailman Joulukeksejäkampanjalla KKE on kyennyt takaamaan 173
lapsivuotta terveydenhuoltoa. Yhdessä Kianda-Foundationin kanssa KKE on
kehittänyt naisten koulutushanketta, jolla voidaan vahvistaa lasten ja heidän
perheiden terveyttä ravitsemuksen ja hygienian perusteiden opettamisen avulla ja
näin vaikuttaa kestävään kehitykseen.
Helsingissä, maaliskuun 30. päivänä 2015

