Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeen uutiskirje 2/2017

28.12.2017

Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke (5/2017–1/2019) vahvistaa järjestöjen ja
viranomaisten välistä dialogia ja yhteistyötä kotoutumista tukevassa työssä. Uudenmaan ELYkeskuksen koordinoimaa hanketta rahoittaa Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto (AMIF).
Kototutumisentukena.fi-verkkopalvelu tuo esiin paikallisen toimijaverkoston ja tekee
toiminnan yhteyshenkilöineen nopeasti löydettäväksi
Hankkeen keskeisenä toimintona on kotoutumista tukevan ruohonjuuritason työn kokoavan
verkkopalvelun rakentaminen. Verkkopalvelun tarkoitus on tehdä kotoutumista tukeva työ helposti
löydettäväksi hakukoneella, jonka avulla maahanmuuttajille suunnattuja ryhmiä ja toimintaa voi etsiä
erilaisin hakukriteerein. Sivustolle kootaan myös ajankohtaista tietoa muun muassa järjestöille ja
maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista ja tapahtumista. Palvelua on kehitetty yhdessä laajan
sidosryhmäjoukon kanssa. Viimeisimpinä verkkopalvelun sisältöä on työstetty marraskuussa hankkeen
järjestämässä verkostotilaisuudessa sekä SPR:n koordinoimassa vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen
tuen järjestöverkostossa.
Alun alkaen projekti lähti tarpeesta tehdä etenkin järjestöjen tekemää työtä näkyväksi. Prosessin aikana on
käynyt ilmi, että verkkopalveluun on tarpeen sisällyttää myös muiden toimijoiden kuten seurakuntien,
vapaan sivistystyön ja kaupungin kotoutumista tukevaa toimintaa. Näin palvelu toimii paremmin
alueellisena palvelutarjottimena. Tavoitteena on kasvattaa eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan, vähentää
päällekkäistä työtä ja kannustaa yhteistyöhön.
Palvelun käyttöliittymän sisällöt kiteyttävä konsepti valmistui marraskuussa. Tällä hetkellä palveluun
suunnitellaan visuaalista ilmettä ja toteutetaan teknistä määrittelyä. Testiversio sivustosta aukeaa
suunnitelmien mukaisesti kevään loppupuolella.

Pilottipaikkakuntatyöskentely: Karkkilassa kunta, vapaaehtoiset ja yrittäjät uusien tulijoiden
tukena
Karkkila vastaanotti kuluneen syksyn aikana ensimmäistä kertaa turvapaikan saaneita pakolaisia.
Kotoutumista tukeva työ on lähtenyt paikkakunnalla innostuneesti käyntiin. Hanke on järjestänyt syksyn
aikana yhdessä Karkkilan kaupungin kanssa kaksi työpajatilaisuutta, johon kutsuttiin paikalle kunnan
työntekijöitä, paikallisia järjestöjä ja vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneita kuntalaisia.
Työpajoissa antoisinta on osallistujien mukaan ollut eri toimijoihin tutustuminen ja me-hengen syntyminen
toimijoiden välille. Tilaisuuksissa on suunniteltu toimintaa yhdessä sekä luotu rakenteita yhteiselle
tekemiselle. Muilta paikkakunnilta hyvinä käytänteinä on päätetty ottaa käyttöön kuntien koolle kutsumat
säännölliset tapaamiset, vapaaehtoisten ja työtekijöiden rooleista sopiminen sekä yhteisten
viestintäkanavien perustaminen ajankohtaisen tiedon välittämiseksi.
Kunta näki tärkeänä myös yrittäjien mukaan kutsumisen kotoutumista tukevaan työhön. Hanke järjesti
yhdessä kunnan ja Kotona Suomessa -hankkeen kanssa lähikuntien työntekijöitä ja yrittäjiä yhteen tuovan
seminaarin, jossa esiteltiin maahanmuuttajien palkkaamista tukevia palveluja. ”Helsinkiin asettuneita
maahanmuuttajia meidän on turha yrittää houkutella tänne, mutta alueelle muuttaneista voi hyvinkin tulla
vielä karkkilalaisia pysyvästi”, kuvaili tilaisuudessa puheenvuoron pitänyt yrittäjä Jari Aho.
Hankkeen aikana työntekijät jalkautuvat neljälle paikkakunnalle sparraamaan viranomaisten ja järjestöjen
yhteistyötä. Pilottipaikkakunnat ovat Espoo, Vantaa, Mäntsälä ja Karkkila.

Projektipäällikkö Milla Mäkilä: ”Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyö edellyttää luottamusta
ja rakenteita.”
Projektipäällikkö Milla Mäkilälle on selvää, miksi järjestöt ovat voimavara kotouttamistyössä. ”Järjestöjen
vahvuus on niiden luomissa mahdollisuuksissa arkiseen vuorovaikutukseen paikallisten ihmisten ja maahan
muuttaneiden välillä sekä yksilöä huomioivassa työotteessa.” Monitoimijuutta tulee Mäkilän mukaan
kehittää. Viranomaiset eivät tunne järjestömaailmaa hyvin ja maailmat saattavat olla kaukana toisistaan.
Sen vuoksi on tärkeää tehdä eri toimijoiden toimintaympäristöjä toisilleen tutummaksi.
Mäkilän mukaan mikään tekninen alusta ei yksinään lisää yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen välillä,
vaikka se voikin helpottaa yhteistyötä huomattavasti. ”Yhteistyössä on kysymys myös luottamuksesta, joka
lisääntyy parhaiten arkisissa kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa”, Mäkilä sanoo.
Hankkeen aikana viranomaiset ja järjestöt tapaavat toisiaan hankeen järjestämissä verkostotilaisuuksissa,
järjestötoritapahtumissa, pilottipaikkakuntatyöskentelyssä kuin myös verkkopalvelun
suunnitteluprosessissa. ”Mutta ei muutama tilaisuus vielä ratkaise asioita. On luotava prosesseja, joilla
yhdessä tekemisen työtapaa viedään rakenteisiin ja kohtaamisia syntyy säännöllisesti”, Mäkilä toteaa.

Hanke järjestää kaksi järjestötoritapahtumaa viranomaisille helmikuussa
Järjestöt maahanmuuttajien työnhaun tukena ̶ aamiaistilaisuus TE-toimiston asiantuntijoille 6.2.2018 klo
9-11. Paikka: SOSTEn koulutustilat, Yliopistonkatu 5, 6. kerros, 00100 Helsinki.
Kaupunki ja järjestöt yhdessä kotoutumisen tukena ̶ järjestötoritapahtuma Espoon kaupungin
työntekijöille 27.2. klo 12–15. Paikka: Iso Omenan Palvelutori, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo.
Haluatko mukaan tapahtumaan? Ota yhteyttä: elina.kutramoinen@ely-keskus.fi.

Järjestöistä voimaa kotoutumiseen –hanke toivottaa onnellista uutta vuotta 2018!
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