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Sanna Niikkonen
projektipäällikkö
project manager
0400 264 984
sanna.niikkonen@ksak.fi 

Pauliina Hyytinen
yksilöohjaaja (nuoret)
mentor (young people)
040 150 8998
pauliina.hyytinen@ksakki.fi 

Tiina Pitkänen
yksilöohjaaja (maahanmuuttajat)
mentor (immigrants)
040 187 9962
tiina.pitkanen@ksakki.fi 

Jonna Kalliomäki
taidekoordinaattori
art coordinator
040 509 0390 
jonna.kalliomaki@kuusamo.fi 
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The execution period of the project is 1.2.2020-31.1.2022. The project is administrated by KSAK Oy. Part-
implementers are Ksakki Association and Kuusamo College. The project is funded by the European Social 
Fund and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment, North Ostrobothnia.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020-31.1.2022. Päätoteuttaja ja hallinnoija on KSAK Oy. 
Osatoteuttajina toimivat Ksakki ry ja Kuusamo-opisto. Päärahoittajat ovat Euroopan sosiaalirahasto 
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. TA
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Creative 
methods in the 
immigrants’ 
and young 
people’s path 
of life

Taidelähtöistä toimintaa maahanmuuttajille ja nuorille (alle 30 v.)
Art-based activities for immigrants and young people (under 30 years)



Taidelähtöistä toimintaa nuorille 
(alle 30 v.) ja maahanmuuttajille. 
Yksilöllisesti ja ryhmissä.

Toimintamme on suunnattu työelä-
män ulkopuolella oleville maahan-
muuttajille sekä syrjäytymisvaarassa 
oleville alle 30-vuotiaaille nuorille.

Yksilöohjaaja ja taidekoordinaattori toi-
mivat työparina. Yksilöohjaaja tekee asiakkaan 
kanssa suunnitelman hänen kuntoutumis- tai ko-
toutumisprosessistaan ja seuraa sen toteutumis-
ta yhdessä taidekoordinaattorin kanssa. Lisäk-
si hyödynnämme asiakkaan olemassa olevaa 
moniammatillista verkostoa.

Teemme taidetoimintaa yhteistyössä luovien 
alojen toimijoiden kans-

sa niin, että toiminta 
koostuu useista 

eri työpajoista 
ja projekteista. 
Työpajat voi-
vat olla eri kes-
toisia, koostuen 
monen kokoisis-

ta palasista, joihin 
voi osallistua oman 

tilanteen mukaan. 

Uutta toimintaa luodaan toiminta-
kokeilujen avulla, jotka kehitetään yhteiskehittämisen tilai-
suuksissa. Toiminnan kehittämisessä ovat mukana sosiaalisen 
kuntoutuksen ja luovien alojen ammattilaiset sekä kohderyhmät ja 
yhteistyöverkosto. Hankkeella lisätään yhteistyöverkoston taidelähtöisten 
menetelmien tuntemusta. 

The project brings art-based methods 
alongside social rehabilitation services.

Our activities are aimed for immigrants out 
of the work life and young people un-

der 30 years who are in the risk of 
social disclusion.

The individual mentor 
and art coordinator work 

together as a pair. The 
individual mentor and the 

participant draw up a plan for his/her rehabilita-
tion or integration process and monitor its im-
plementation together with the art coordinator. 
In addition, the participant’s existing multipro-
fessional network will be part of client work.

We carry out artistic activities in collabora-
tion with professionals of creative industries 
so that the work consists of several work-
shops and projects. Workshops can be of 
various durations, consisting of pieces of 

many sizes, which one can attend according 
to one’s situation.

New activities will be created through action ex-
periments that are developed in co-de-

velopment events. Professionals in 
the social rehabilitation and cre-

ative sectors, as well as target 
groups and a cooperation net-
work, are involved in develop-
ing the activities. The project 
increases knowledge of art-
based methods of the coop-

eration network.
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