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Sisa kultursenter 2012  

 
Sisa kultursenter (Sisa) jobber for at alle mennesker i lokalsamfunnet skal ha et godt og 

verdifullt liv. Gjennom ulike aktiviteter, arrangementer, kurs og opplevelser har Sisa vært med 
å øke livskvaliteten til ulike mennesker. Sisa skaper sosiale rom der mennesker gis en mulighet 
til å møte andre, bli kjent med og lære av hverandre. Sisa er unik da det ikke finnes Sisa noen 
andre steder.  
 

Organisering av Sisa 

 
Sisa er en ideel organisasjon med styret og 

årsmøtet som øverste organ. Sisa er prosjektfinansiert 
som i praksis betyr at det er prosjektene på Sisa som 
skaper aktivitet og inntjening til Sisa. Per i dag er det 2,2 
stillinger på Sisa (finansiert av prosjektene), i tillegg til 
mye frivillig arbeid. 
 

Sisa har jobbet med 3 fokuser i 2012:  
Flerkulturalitet, folkehelse og fattigdomsbekjempelse.  

 
 Utfordringer  

Sisa ble 5 år i oktober 2012. Ett av våre strategimål for 2012 er å få til en sikker økonomisk 
og solid bunnlinje som gir fortsatt drift av Sisa. Per i dag er Sisa verken kommunal, statlig 
eller eid av en stor organisasjon.  
 
Ved prosjektfinansiering gjennomfører Sisa ulike aktiviteter innenfor områdene folkehelse 
og flerkulturalitet. Sisa er både spennende og nyskapende i sin karakter noe som gjør at en 
hele tiden finner fram til nye prosjekter å jobbe med. Dette er utfordrende, men også 
nødvendig fordi Sisa er kun prosjektfinansiert.  
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=482122735161457&set=a.428184317221966.96488.100000912045126&type=1
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Tross sin unge alder ble Sisa saksbehandlet inn til statsbudsjettet via IMDi og Barne, 
likestilings og mangfoldsdepartementet. Vi jobber fortsatt strategisk for å oppnå en positiv 
behandling av Sisa sine søknader til departemnetet i 2013, og dette gjør vi ved hele tiden 
å fokusere på våre  mål.  
 
 Suksesser  

Sisa har gjennomført mange ulike prosjekter som spenner alt fra friluftsliv, skolebesøk, 
arbeid med barnebok, informasjonsbrosjyre, samt inngått samarbeidsavtale med Alta 
kommune om etablering av Altaguiden et interaktivt servicesenter med fokus på kultur og 
fritidstilbud i Alta i tillegg til koblinger mellom flyktninger og nordmenn. Sisa har også 
initert et fremtidg integreringsprosjekt der en blant annet sammen med professor i 
sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen vil se på nye måter å tenke integrering. 
 
Nedenfor ser dere de prosjektene og de aktivitetene som Sisa har jobbet med i 2012.  
 

 

Aktiviteter i 2012 

 
Nettverksmøter, samarbeidspartnere 
Sisa har hatt en aktiv rolle til å knytte kontakt med andre som jobber innenfor 
integreringsfeltet. Det har vært gjennomført nettverksmøter der representanter fra 
flyktningetjenesten, enslige mindreårige flyktninger, Blindeforbundet og Sisa deltok for å 
planlegge en felles strategi i forhold til integrering. Resultater av dette er nedfelt i en 
samarbeidsavtale mellom Sisa og Alta kommune. 
 
Sisa utenfor Alta kommune 
Sisa har også jobbet med samarbeidsmiljøer i Honningsvåg (Perleporten Kultursenter) Lakselv 
(Blå mandag) og Øksfjord. Det har vært gjennomført ulike aktiviter som møter og kulturelle 
aktiviteter. Det vil jobbes frem et samarbeidsnettverk i 2013 hvor integrering, folkehelse og 
fattigdomsbekjempelse er i fokus. 
 
Prosjektet “Vi maler Kongen”  
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Sisa har reist med Hurtigruta fra Bergen til Kirkenes hvor ulike organisasjoner som jobber 
innenfor samme felt, har deltatt på nettverkskmøter hvor en diskuterte muligheter for 
nasjonalt samarbeid innenfor temaene folkehelse, flerkulturalitet og fattigdomsbekjempelse. 
Det ble enighet om å satse på en årlig norgestur med Hurtigruta hvor nasjonale organisasjoner 
møter lokale foreninger for å diskutere aktivitetsplaner og årshjul. Nettverkmøtene ble 
gjennomført i Bergen, Trondhjem, Bodø, Tromsø, Honningsvåg og Kirkenes. 
 
Samarbeid med faglige ressursmiljøer 
Sisa har etablert et godt samarbeid med professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen. 
Hylland Eriksen har ledet et 5 årig integrreringsprosjekt. Sisa bruker erfaringer fra dette 
arbeidet i vårt integreringsarbed, 
Trond Karland er en ressursperson som de siste årene har drevet eget foretak der han utvikler 
den sosiale kapitalen i bedrifter i Bergen. I tillegg bistår han med å finne kontakt mellom 
arbeidstakere utenfor arbeidslivet og lokalt næringsliv. 
Sisa vil sammen med disse ressursmiljøene utvikle gode tilbud for Altasamfunnet. 
 

Åpne arrangementer 

 

 FESTIVALER 

Laksefest i Alta en ukes festival med 
fototutstilling, vandring langs Altaelva,  
smaksprøver av internasjonal mat med 
utgangspunktet i laks,  
 

 FEIRINGER 

Ulike etniske foreninger har gjennomført ulike 
feiringer på Sisa. 
 

 KULTURKAFEER  

De etniske foreningene på Sisa (Afghansk, Somalisk, Thailand, Palestinsk, Russisk, 
Kvensk) har gjennomført kulturkafeer hvor en gjennom mat, utstillinger og kulturelle 
bidrag har presentert egen kultur.  
 

 FRILUFTSTURER  

Sisa har gjennomført en rekke friluftstiltak der hensikten har vært å å bli kjent og trygg 
på bruken av Finnmarksnaturen. Både familier, voksne, norske og utenlandske har 
deltatt både sommer og vinter. 
 

 VOKSENOPPLÆRING 

Sisa driver ulike former for voksenopplæring, alt fra å være ny i en annen kultur til 
spesifikke temaer som barneoppdragelse, lokalsamfunnskunnskap. Alt dette skjer 
innenfor annerledes kontekster som ,eks på fjelltur, rundt leirbålet eller når vi utfører 
ulike kultur og kunstprosjekter. Sisa gjennomfører læringen på utradisjonelle måter. 
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 ARBEIDSUTPRØVING 

Sisa gir arbeidstrening til ulike mennesker. Vi gir tilbud innenfor kjøkkenproduksjon, 
salg og kunstworkshops. Skoleelever er utplassert på Sisai tillegg samarbeider vi med 
Nav og Aksis for rekruttering 
 

 FILMVISNINGER  

Filmvisning med dialog i etterkant av filmen. Både skoleklasser og personer innenfor 
Sisa miljøet har deltatt. En ungdomsskoleklasse besøker Sisa for å se en film om flukt. 

 

 ARBEID I SKOLER OG BARNEHAGER 

Sisa har besøkt barneskolene og en barnehage for å 
sette fokus på integrering. Vi har laget et eget hilse-
prosjekt der barn og voksne lærer å hilse fra ulike 
kulturer. Dette er en integreringsprosjekt der vi snakker 
om hvordan vi skal omgås hverandre. Sisa ønsker å lage 
en nasjonal hilsedag der både skoler og arbeidsliv setter 
fokus på hilseritualer og hvordan vi omgås hverandre. 
 

 INFORMASJON OG OPPLÆRING 

Sentralt i Sisa sitt arbeid er å informere de nyankomne 
om Altasamfunnet. Gjennom samarbeid med Flykningetjenesten vil et eget 
ressursteam ta i mot og informere de som kommer ny om hva som finnes i 
Altasamfunnet.  
 
Sisa sprer også kunnskaper om den flerkulturelle befolkninga til lokalbefolkninga 
gjennom ulike typer arrangementer som kulturkafè, skolebesøk, åpne arrangementer, 
nettverksmøter og gjennom formidling på hjemmesida til Sisa og Facebook. 

 
 

Fattigdomsbekjempelse 
Alle aktiviteter som skjer på Sisa er gratis.  

 
Kurs, turer, fester er gratis slik at ens egen økonmiske 
situasjon ikke skal hindre at folk ikke har råd å delta. I 
tillegg henter vi datostemplet mat tirsdager og 
torsdager. Dette gis til Sisavenner som kommer innom 
oss. 
 
 “Kokebok for ekstremt fattige-når trygda ikke strekker 
til”  
Sisa møter fattigdomsproblematikken på en humoristisk måte. Sisa gir ut ei kokebok, og  boka 
har allerede solgt 1000 eksemplarer, og er nå trykkt opp i nye 1000 ex. Ble i 2011 kåret i 
Aftenposten som den 3.beste kokeboka å gi i julegave! 
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Prosjektrapport 2012 
prosjekter i regi av Kultursenteret Sisa 

 
 

Alta kommune Alta guide 
Prosjektperiode september 2012-september 2013 

Tilskudd kr 500 000 per år 

 
En aktivitet der Alta kommune kjøper tjenester av Sisa i forhold til integrering av bosatte 
flyktninger. 
Altaguide er både et servicetilbud som inneholder en digital oversikt over alt som skjer av 
kultur, fritid og friluftstilbud i Alta. I tillegg er det en tjeneste der enkeltmennesker møtes og 
gjør ting sammen på tvers av kulturelle og nasjonale grenser. Gjennom avtale med 
Flyktningetjenesten vil dette prosjektet skape koblinger mellom norske Altaværinger og 
flyktninger bosatt i Alta. 
Prosjektet inneholder også tema som byvandring (bli kjent med ditt lokalsamfunn), 
temakvelder, kursing og andre sosiale tiltak. 
 
  



  

         SISA KULTURSENTER 6 

 

Finnmark fylkeskommune “All verdens friluftsliv” 
Prosjektperiode: vår/sommer 2012 

Tilskudd kr. 20 000 fra Finnmark fylkeskommune 

Utstyr er lånt gratis fra Alta frivilligsentral 

 
Hensikten med dette prosjektet er å skape positive opplevelser i naturen, samt gjøre den 
tilgjengelig for ulike mennesker. Sisa ønsker å legge tilrette slik at alle kan ha glede av å bruke 
naturen. I tillegg til å skape møteplasser som gjør at mennesker med ulik bakgrunn møtes og 
bli kjent med hverandre.  
Målet med prosjektet var å skape en sosialiserings og læringsarena der folk som ikke er vant 

med å bruke naturen tar den i bruk. Vi har hatt med oss psykisk utviklingshemmede, blinde, 
asylsøkere, flyktninger. Felles for dem er at det er vanskelig å dra på tur på egenhånd. Vi har 
brukt leirbålet som et læringsrom hvor en kan diskutere ulike samfunnstemaer. 

 

Fefo All verdens friluftsliv 2012 
Prosjektperiode: sommer/høst 

Tilskudd kr 25 000 fra Finnmarkseiendommen (FeFo) 

 
Med bakgrunn i vårens prosjekt ønsker vi i dette prosjektet å sette fokus på å gjøre naturen 
tilgjengelig og trygg for de som kommer ny... Skape et team med friluftspiloter som kan få nye 
deltakere til å bruke naturen. 
Sisa har gjennomført flere turer til Leirbotnvann. Turene har foregått på høsten hvor vi blant 
annet har plukket bær, fisket, gjennomført et lite soppkurs og lært en del ferdigheter, samt 
skrevne og uskrevne regler om bruken av naturen. Hensikten med turene har vært å skape 
flerkulturelle fellesskap der en gjennom å delta aktivt kan både lære om naturen og bli trygg 
på at Finnmarksnaturen ikke er farlig. 
Leirbotnvann er et fint rekreasjonsområde. Her er mange hytter og derfor en del nordmenn 
som ferdes i naturen. Sisa har hatt både hytte, båt og Lavvo til disposisjon. På den måten har 
en også fått et innblikk i nordmenns hytteliv. 
I tillegg til disse turene har det vært gjennomført en del sporadiske turer fra Sisa hvor en gjeng 
har dratt for stangfiske ved sjøen. 
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Finnmark fylkeskommune “Vi bor i Finnmark” 
Prosjektperioden hele 2012 

Tilskudd Finmark fylkeskommune kr 30 000 

 
Et ungdomsprosjekt som fokuserer på å skape positive opplevelser på tvers av kommunale 
grenser. Prosjektet var rettet mot ungdom i alderen 15-25 år men aldersgrensene var ikke 
rigide. 
Sentralt i prosjektet er å skape kontakt med ulike mennesker på tvers av kommunegrensene 
og da gjerne blant de som ikke har så mange tilbud. 
 
Åpningsarrangementet til dette prosjektet var sammen med Norges Blindeforbund Finnmark 
og Palestinsk forening på Sisa som sammen dro til årets Yukigassen i Vardø. 
Prosjektet skapte også et møte i Honningsvåg hvor deltakere fra Alta (Blindeforbundet og Sisa) 
og Lakselv (Kafè Blå) deltok sammen på Perleporten Kultursenter. Her ble det malt et felles 
bilde av Kongen. 
Et kunststunt som Sisa kunstneren Karl Helge Vannebo jobber med. 
 
Sommerleir i Alta sammen med Alta Røde Kors og Cisv. 30 barn/unge deltok i en uke med 
drama, drageproduksjon, St. Hans feiring.  
 
To turer til Øksfjord hvor den ene var i forbindelse med Øksfjordagene og det andre var i regi 
av verdensdagen for psykisk helse. 
 
Kreativt verksted på Sisa og Miljøsirkus her en gjennom kursing produserte håndarbeid.  
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Finnmark fylkeskommune “Frivillig virksomhet 2012” 
Prosjektperiode hele 2012 

Tilskudd kr 30 000 Finnmark fylkeskommune/IMDi 

 

Prosjektet har som hensikt å løfte frem og synligjøre det kulturelle mangfoldet som finnes i 
lokalsamfunnet. 
Kulturkafè hvor de ulike etninske gruppene på Sisa gjennomfører hver sin kafè med 
kulturinnslag, utstillinger og salg av egen mat. 
Feiringer, både interne feriringer som er ment kun for egen nasjonale gruppe og åpne feiringer 
hvor publikum er invitert har vært gjennomført. 
Informasjon om det norske samfunnet har vært gjennomført i forhold til å invitere ulike 
organisasjoner til å fortelle om sitt arbeid. Eks familievernkontoret og diabetesforeninga er to 
eksempler. 
Foreningsarbeid: Sisa anser det som svært viktig for lokalsamfunnet at en har en god kontakt 
med de ulike etniske grupperingene som bor i Alta. På Sisa finnes det mange etniske foreninger 
eks somalisk, palestinsk, thailandsk, butanesisk, russisk, afghansk. 
 
Sisa har jobbet strategisk i forhold til informere lokalsamfunnet om de ulike nasjonale 
gruppene som finnes her. Lokalmedia som Altaposten har vært veldig flink til å presentere det 
som skjer i regi av Sisa. I tillegg har vi laget Sisa avisa som presenterer både Sisa sitt arbeid og 
det flerkulturelle miljøet som finnes i Alta. 

Nav Arbeids og velferdsdirektoratet “Sosiale velferdstiltak for 
Sisa venner 2012” 

Prosjektperiode hele 2012 

Tilskudd kr 100 000 Nav Arbeids og velferdsdirektoratet 

 

 

 
Prosjektet skaper den daglige aktiviteten på Sisa og gjør at Sisa kan være med å skape gode 
lokalsamfunn for mennesker som ofte ikke har noe tilbud. Dette prosjektet er ett av to 
hovedprosjekt som skaper stabilitet i Sisa sitt arbeid. Prosjektet har også vært bakgrunnen for 
at Alta kommune nå velger å kjøpe tjenester av Sisa for tilsammen kr 500 000 per år. 
 
Sosiale velferdstiltak for Sisa venner er med på å gjøre det mulig for Sisa å dra på turer, 
arrangere kurs, seminarer, feiringer, kulturkafeer og være et åpent værested uten at dette 
koster deltakerne noe. Det betyr at alle uavhengig av økonomi kan benytte seg av Sisa sitt 
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tilbud. Dette prosjektet er et av fundamentene på Sisa som gjør at det er mulig å gjennomføre 
andre prosjekter på Sisa. 
 
Gjenom prosjektet har Sisa skapt god kontakt og samarbeid med Batteriet både i Bodø og i 
Bergen; i Bergen var tilsammen 29 organisasjoner samlet for å bli kjent med Sisa og dens måte 
å jobbe i forhold til fattigdomsbekjempelse og integrering. 
Det ble skapt en egen Sisa festival som vi kalte Laksefest. Dette er en hyllest til Altaelva som 
en av verdens beste Lakse elver. 
Vi har arrangert både juebord og påskefest for psykisk tviklingshemmede  
Prosjektet har også gjort det mulig for personer å få praksisplass på Sisa og noen personer har 
fått seg ordinært arbeid i omsorgsektoren og cateringbransjen. 
Gjennom foreningene på Sisa har personer kunne blitt medlem og dergjennom fått en mer 
meningsfylt hverdag. 
 

IMDi “Hjelp vi er ny! Om å forstå hverandre i lokalsamfunnet” 
Prosjektperiode hele 2012 

Tilskudd kr 250 000 IMDi 

 
Dette er hovedprosjektet til Sisa i den grad det er dette prosjektet som har klart å få til mest 
mulig samarbeid med andre aktører og som har sikret nødvendig forankring av Sisa som 
kulturinstitusjon. 
Formålet med prosjektet har vært å gi informasjon til de som kommer ny til Alta. Dernest har 
det vært viktig å skape en forståelse og klarhet i den norske befolkninga at det finnes mange 
ulike kulturer og nasjonaliteter som utgjør lokalsamfunnet. 
 
Det har vært gjennomført flere turer, både rundt i fylket og andre steder. Disse turene har hatt 
til hensikt å skape kontakt mellom andre grupper av mennesker som psykisk 
utviklingshemmede, blinde og andre nordmenn. Dette gjør at folk blir kjent med hverandre på 
tvers av kategorier. 
 
Prosjektet har i stor grad jobbet med nettverksarbeid og forankring av Sisa som 
kulturinstitusjon. Det er etablert et samarbeid med Nav, Flykningetjenesten og Sisa. Det er i 
ferd med å etablere seg et annet nettverk der Alta kommune ved kulturavdelinga, 
Studentsamskipnaden i Finnmark, Flyktningetjenesten i tillegg til flere andre aktører er i ferd 
med å etablere et fremtidig integreringsprosjekt som ser integrering på nye måter.  
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Altaguide vil være eksempel på 
en slik måte å tenke om 
integrering. Altaguide er et 
serveicetilbud for alle som 
ønsker å vite mer om 
Altasamfunnet, om en ønsker å 
delta på kurs, turer eller bli 
med i en forening. I tillegg vil 
det gjennom samarbeid med 
Alta næringsforening skape 
kontakt mellom næringslivet 
og høgskolestudenter, de som 
er nye i Alta og de som av andre 
grunner står utenfor 
arbeidslivet. 
 
I forbindelse med Altaguide jobbes det også med å etablere et nettverk av kvinner som skal 
informere alle som kommer ny om Altasamfunnet. Nettverket skal kunne vise rundt i Alta og 
gi nødvendig informasjon om hva slags tilbud som finnes i Alta og bringe kunnskaper om 
nødvendige temaer for alle som er ny i det norske samfunn. 
 
Andre formidlingskanaler som har vært benyttet i dette prosjektet er: lokalmedia, noe 
riksmedia og egen produsert Sisa avisa som alle er med å bidrar med tanker og refleksjoner 
innenfra der innvandrerbefolkningen selv er med å reflerktere over eget ståsted. Turer, 
arrangementer som temakvelder og nettverksmøter har vært benyttet som metode for å 
bringe inn riktig kunnskap om det norske samfunnet generelt og lokalsamfunnet spesielt. 
 

Sisa og egendefinerte prosjekter 

 
Sisa har i tillegg til eksterne prosjektmidler også tjent noe penger selv. Dette er midler som 
kommer som gjennomføring av kurs (Sisa mottar tilskudd per gjennomførte kurs time fra 
FUNKIS) salg av annonser i Sisa avisa, gjennomførte aktiviteter i regi av NFU og Norges 
blindeforbund Finnmark, Verdensdagen for psykisk helse i Øksfjord er noen av inntektskildene 
Sisa har hatt i løpet av 2012. 
Et annet viktig bidrag er sponsing hvor Sisa blant annet mottar gratis internettlinje fra Nornett 
og andre gaver og utstyr fra bedrifter i Alta. 
 
Disse inntektene gjør at Sisa kan gjennomføre enkelte aktviteter på egenhånd som ikke er 
tilknyttet de ulike prosjektene. 
Sisa har en stor grad av frivillighet og det er derfor viktig at Sisa kan initiere aktiviteter på 
egenhånd som ikke er definert i prosjektavtaler. 
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Eksempler på egendefinerte prosjekter 2012- 2013: 

Vi former Norge 
Prosjektperiode juni 2012 -februar 2013 

Tilskudd kr 89 500 Ulike organisasjoners bidrag, annonsesalg Sisa avisa 

 
Et nasjonalt kunstprosjekt hvor ulike mennesker er med å bidra til maleriske 40 portretter av 
Kong Harald. Det er ulike mennesker som er med å bidrar til portrettene som viser Kongen i 
ulike situasjoner gjennom livet. Det er både nordmenn, turister, blinde, psykisk 
utviklingshemmede, poltitikere, rusmisbrukere og mange andre grupperinger som bidrar til 
denne porttrettserien.  
 
Bakgrunnen er at HM Kongen har sagt 
at Norge skal være et trygt og godt land 
for alle som bor her. Alle skal være 
trygge og skal kunne utvikle seg i 
forhold til egne ressurser. Kunsttsuntet 
ble gjennomført ombord på Hurtigruta 
fra Bergen til Kirkenes. Turen ble 
kombinert med en serie med seminarer 
der ulike organsisasjoner som jobber 
med fattigdomsarbeid og integrering 
var samlet i Bergen, Trondhjem, Bodø, 
Tromsø, Honningsvåg og Kirkenes. Her 
var det åpent tema i forhold til hvordan 
en kunne løse de utfordringene som en 
opplever i egne lokalsamfunn. Sisa fikk 
vist fram måten vi jobber på og det er 
stor interesse for å lage dette til et 
permanent tilbud til organiasjoner som 
jobber innenfor disse temaene. 
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Barneboka Reinert 

Arbeidet så langt er gjort på dugnad. Boka vil søke prosjektfinansiering i 2013 
Målet er å boka skal utgis til 4 klassene i hele fylket. I tilknyting til utgivelsen vil det bli reist 
rundt med en skoleforestilling. 
 

Boka tar opp tema som: 

Spennende (reinkalvens oppvekst ute i naturen med uvær og rovdyr, klipper og stup)Trist (det 
å være ensom og annerledes) Glad (når man møter og får en ny venn) Redd, spent, glad og alt 
på en gang (når Reinert skal på skolen) Stolthet (når han kan lære andre noe, at det han 
forteller er interessant for andre) Opplysende (samiske tradisjoner, litt språk og mat og at det 
er greit å være annerledes, vi er alle forskjellig) 

 

Informasjonheftet Vi bor i Finnmark 
Informasjonsheftet søker prosjektmider i 2013 

Prosjektets hensikt er å spre informasjon om bruken av naturen til alle som kommer ny. Heftet 
vil inneholde turforslag, bilder, matopskrifter og tips til hvordan en bruker Finnmarksnaturen.  

 


