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Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke (5/2017–1/2019) vahvistaa järjestöjen ja viranomaisten
välistä dialogia ja yhteistyötä kotoutumista tukevassa työssä. Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimaa hanketta rahoittaa Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun kehittämistyö jatkuu
Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeessa rakennettavan verkkopalvelun kehittämistyössä ollaan viimeistelemässä käyttöliittymäsuunnittelua, jonka jälkeen uusi graafikko pääsee aloittamaan työnsä. Palvelun teknistä määrittelyä tehdään edelleen taustalla koko ajan. Graafisen ilmeen ja käyttöliittymän suunnittelu on viivästyttänyt varsinaiseen toteutusvaiheeseen siirtymistä. Tällä hetkellä arvioidaan loppukeväälle suunnitellun käyttäjätestausvaiheen siirtyvän kesälomakauden jälkeiseen aikaan.
Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu kokoaa kototutumista tukevaa ruohonjuuritason toimintaa yhteen paikkaan.
Sivustolta toimintaa voi etsiä erilaisten hakukriteerien avulla. Toiminnan järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys, kunta tai jokin muu taho. Lisäksi verkkopalvelu kokoaa teemaan liittyviä ajankohtaisia uutisia, tapahtumia,
koulutuksia sekä työpaikkoja. Sivuston tarkoitus on tukea kotoutumista tukevia toimijoita työssään, lisätä tietoisuutta yhteisestä toimintaympäristöstä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on tehdä etenkin järjestöjen kototumista tukevaa toimintaa näkyväksi.

Lähetä meille oma ehdotuksesi uuden kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelun sloganiksi!
Palvelun sloganin on tarkoitus toimia markkinoinnin tukena ja luoda positiivista mielikuvaa palvelusta. Sloganin ei ole
tarkoitus niinkään tarkasti kuvata palvelun toimintaa vaan tuoda esiin palvelun fiilistä ja järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöhön kannustavaa työotetta, jota palvelu pyrkii tukemaan. Nyt kaipaamme apuasi sloganin ideointiin! Lähetä toiveesi ja ideasi hankkeen työntekijöille.

Espoon kaupungin työntekijä: ”En tiennyt, millaisia palveluja järjestöillä on maahanmuuttaja-asiakkaille ja
kuinka ketteriä ja joustavia järjestöt ovat toimijoina.”

Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyö edellyttää eri toimijoiden kohtaamista
ja tutustumista toisiinsa. Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke järjesti
helmikuun aikana kaksi järjestötoritapahtumaa, joissa viranomaiset pääsivät
tutustumaan lähialueiden järjestöjen toimintaan. Helsingin tilaisuus oli suunnattu TE-toimiston asiantuntijoille ja Ison Omenan palvelutorilla järjestetty
tapahtuma puolestaan Espoon kaupungin työntekijöille. Tilaisuuksissa järjestöt kertoivat toiminnastaan perinteisten esittelyständien lisäksi lyhyillä puheenvuoroilla. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 23 järjestöä ja noin 120 viranomaista

Ann-Jolin Grüne kertoi puheenvuorossaan
Luckanin työnhakijoiden vertaisryhmästä
sekä työpajoista.

Pilottipaikkakuntatyöskentely: Espoo haluaa kehittää järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä

Espoossa maahanmuuttajapalvelut ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä järjestösektorin kanssa. Järjestöt järjestävät erilaista toimintaa, johon asiakkaita ohjataan. Myös kotona lapsiaan hoitavia vanhempia halutaan tukea kotoutumisessa ja järjestötoimintaa voidaan sisällyttää heidän kotoutumissuunnitelmiinsa. Maahanmuuttajapalveluiden toiveena hankkeen kanssa tehtävälle yhteistyölle oli uusien järjestökumppaneiden löytäminen.
Suurissa kaupungeissa haasteena on toimijoiden runsaus ja uusista järjestöistä ja toiminnoista maahanmuuttajapalveluiden kokemuksen mukaan saattaa olla hankala saada tietoa. Tästä syystä kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu
näyttäytyy Espoossa lupaavana työkaluna ja verkkopalvelun käyttöönottoa on alettu suunnitella. Palvelun jalkauttamiseen on tärkeä panostaa, sillä verkkopalvelu voi hyödyttää useamman kaupungin toimialan ja työntekijän työtä.

Espoossa kotoutumisen ympärillä järjestö-viranomaisyhteistyö on saamassa lisävauhtia, kun kaupungin palveluksessa aloitti helmikuussa järjestöyhteistyön koordinaattori Maria Tiilikkala. Espoossa tavoitteena on etenkin maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan vahvistaminen, mutta tärkeänä nähdään myös, että muut toimijat ottavat toimintaansa mukaan maahanmuuttajataustaisia, sillä heitä kaupungissa tulee olemaan yhä enemmän. Maahan
muuttaneita olisi tärkeä ottaa mukaan myös järjestöjen vapaaehtoistehtäviin.
Hankkeen aikana työntekijät jalkautuvat neljälle paikkakunnalle sparraamaan viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä. Pilottipaikkakunnat ovat Espoo, Vantaa, Mäntsälä ja Karkkila.
Seminaari viranomaispalveluiden ja vapaaehtoistoiminnan yhteensovittamisesta kotoutumista tukevassa
työssä: Yhdessä tukemaan kotoutumista 4.4.2018 klo 12.30–18
Paikka: Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B, Helsinki, Iso auditorio, 2. krs.
Viranomaispalvelut ja järjestöjen vapaaehtoistoiminta muodostavat tärkeän osan maahan muuttaneiden kotoutumista tukevien toimintojen kokonaisuudesta, jossa toimijoiden roolit ja vahvuudet eroavat toisistaan. Työtä tehdään erilaisista lähtökohdista käsin hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja se luo yhteistyölle haasteita. Alueen toimijoiden yhteisten pelisääntöjen merkitys korostuu. Seminaarin tavoitteena on synnyttää dialogia ja löytää ratkaisuja yhteistyölle. Tilaisuus on suunnattu Uudenmaan alueen kuntien ja järjestöjen työntekijöille sekä vapaaehtoisille.
Järjestäjinä Uudenmaan ELY-keskuksen Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke, valtakunnallinen Kotona Suomessa hanke ja Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri.
Tarkempi ohjelma: http://bit.ly/2GFkZD5
Ilmoittautuminen 28.3.2018 mennessä lomakkeen kautta: http://bit.ly/2u0Ktbp

Muutoksia hankkeen henkilöstöön

Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeen projektisuunnittelija Elina
Kutramoinen on jäänyt perhevapaalle 22.3. Sijaisena hankkeessa on
aloittanut 15.3. Ulla Lehtonen. Aikaisemmin Ulla Lehtonen on työskennellyt Helsingin kaupungilla monikielisen Infopankki.fi-verkkopalvelun ja Maahanmuuttajien Helsinki -verkkosivuston kehittämistehtävissä.
Hanketta koskevat yhteydenotot:

Milla Mäkilä, projektipäällikkö, milla.makila@ely-keskus.fi, p. 0295 021 060.

Ulla Lehtonen, projektisuunnittelija, ulla.lehtonen@ely-keskus.fi, p. 0295 021 062.

Kuvassa vasemmalla hankkeen uusi projektisuunnittelija Ulla Lehtonen ja oikealla projektipäällikkö Milla
Mäkilä.

