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STRATEGIA
 

Tällä strategialla vastaamme tunnistettuihin

toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja

tähtäämme yhdistyksen toiminnan jatkuvuuteen ja

kehittymiseen strategiakaudella. 

 

Tässä strategiassa kuvataan yhdistyksen toiminta-

ajatus, tavoitteet, arvot sekä visio vuodelle 2025.

 

Strategia on luotu yhteistyössä hallituksen,

henkilökunnan, vapaaehtoisten, toiminnassa mukana

olevien sekä keskeisten yhteistyökumppaneiden

kanssa.

 

Strategian toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja

sitä päivitetään tarpeen mukaan.

 

 



TARKOITUS JA 
TOIMINTA-AJATUKSEMME

 
Monikulttuurityö Mimosa ry:n missio

 

Edistämme maahan muuttaneiden osallisuutta, hyvinvointia ja

omatoimisuutta, ja teemme työtä yhdenvertaisuuden sekä

kahdensuuntaisen kotoutumisen eteen. 

Pidämme myös huolta, että maahan muuttaneet huomioidaan

alueen palveluissa ja toiminnoissa.

 

 

Monikulttuurikeskus Mimosa 
 

On avoin kohtaamispaikka kaikil le 
 

Antaa arjen tukea ja ohjausta sekä vertaistukea  
 

Järjestää erilaista vapaa-ajantoimintaa
 

Tekee työtä yhdenvertaisuuden ja 

kahdensuuntaisen kotoutumisen eteen
 

Tiedottaa ja viestii monikielisesti
 

Antaa tietoa ja neuvoo kotoutumiseen, maahanmuuttoon 

ja eri taustoista tulevien ihmisten kohtaamiseen li ittyvissä

teemoissa.



ARVOT
 

Yhdenvertaisuus
Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja

oikeudenmukaisesti, ja teemme työtä yhdenvertaisen

ilmapiirin ja palveluiden eteen alueella.

 

Osallisuus
 Otamme kaikki mukaan toiminnan suunnitteluun ja

toteutukseen. Toimintaan osallistuvil la on aito

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.  

 

 Luotettavuus 
Pidämme kiinni luvatuista asioista ja olemme

luotettava toimija niin asiakkaille kuin

yhteistyökumppaneille.

 

Myönteisyys
Teemme työtä positiivisella asenteella ja luomme näin

myönteisen ja turvallisen ilmapiirin tulla mukaan

toimintaan. Keskitymme ihmisten vahvuuksiin ja niiden

vahvistamiseen. 



TAVOITTEET 2023-2025
 

Toimintaedellytysten turvaaminen
 Laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan  on

riittävästi resursseja,

jotta palvelut ja toiminta voidaan pitää vähintään

samalla tasolla kuin strategian laatimishetkellä.

 
 

Hyvinvoinnin edistäminen
Mimosa edistää kohderyhmään kuuluvien

kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä 

 hyvinvointialueen ja kunnan kanssa. 

 

 

Vapaaehtoisuus ja vertaistuki
Mimosassa toimii vapaaehtoisina laajasti eri

taustoista tulleita henkilöitä. Vapaaehtoiset toimivat

monipuolisesti eri tehtävissä ja ovat vertaistukena

muille maahan muuttaneille.



VISIO 2025
 

Mimosa on tunnettu ja luotettava 

alueellinen asiantuntija, 

joka edistää maahan muuttaneiden 

hyvinvointia, osallisuutta ja kotoutumista 

sekä monikulttuurista ja yhdenvertaista

ilmapiiriä osana moniammatill ista

verkostoa. 

 



VASTUUT
 

Yhdistyksen hallitus vastaa strategian

mukaisesta johtamisesta, 

ja yhteisötoiminnanjohtaja pitää huolta,

 että strategia huomioidaan yhdistyksen

toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Yhteisötoiminnanjohtaja arvioi strategian

toteutumista vuoden lopussa 

ja raportoi siitä hallitukselle.

 

Yhteisötoiminnanjohtaja perehdyttää

henkilökunnan ja hallituksen strategiaan.

Strategia on näkyvil lä myös yhdistyksen

verkkosivuil la.

 

 Mahdollisia päivityksiä ja muutoksia strategiaan

tehdään tarpeen vaatiessa.




