Tuotekortit, vedos

AISAPARI

Team We Dream
Team We Dream” -konsepti on lyhyesti urheileminen ja tulosten
saavuttaminen yhden ruotsalaisen ja yhden maahanmuuttajan
parityönä.
Parit treenaavat yhdessä kilpailuun nimeltään “Swedish classic”.
Se sisältää neljä erilaista kilpailua, jotka käydään vuoden sisään.
Kilpailut toteutetaan seuraavanlaisesti: Helmikuussa 90 km
hiihtokisat Vasaloppetissa; kesäkuussa 300 km pyöräilykisa
Vätternin ympäri; heinäkuussa 3 km avovesiuintikisa Vansbrossa
ja syyskuussa 30 km juoksukisa Lidingössä.
Kotouttamisen ei tarvitse olla tylsää; se voi olla myös yhteistä
hauskanpitoa ja toimintaa.
Organisaatio: Hylte Sport and Event
Yhteystiedot: www.hyltesportevent.se/

AISAPARI

Yhteenkuuluvuus/
Tillsammansskapet
Keskusjärjestö Tillsammansskapet (tarkoittaa
“yhteenkuuluvuus”) tekee työtä reilun ja tasa-arvoisen
maailman puolesta, jossa ihmiset voivat elää vapaana ja
kaikki ovat tasa-arvoisia.
Teemme tätä järjestäytymällä. Siten ihmiset voivat
demokraattisesti rakentaa tasa-arvoisia suhteita, tukea
toisiaan arjen haasteissa ja laatia poliittisia vaatimuksia ja
ratkaisuja.
Keskusjärjestö kokoaa yhteen yhdistyksiä, verkostoja ja
aktivistiryhmiä, jotka järjestäytymällä edistävät yhtenäisyyttä
ja tuovat esiin paikallisessa yhteisössä esiintyvää sosiaalisia ja
taloudellisia eriarvoisuutta.
Tillsammansskapetin tarkoitus on tukea jäsenryhmien
järjestäytymistä ja tällaisen työskentelytavan levittämistä
sellaisiin paikallisiin yhteisöihin, joissa näin ei vielä toimita.
Tillsammansskapet on uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumaton.
Hankkeensisältö:
Kaikille avoimia tapaamisia joka sunnuntai. Osallistujamäärät
vaihtelevat. Ryhmä järjestää jatkuvasti erilaisia aktiviteetteja.

Organisaatio: Tillsammansskapet Kungsbacka
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Paikallinen orientaatio
– kotouttaminen
neljässä osassa
Tavoitteet:
Helpottaa uusien asukkaiden työ- tai opiskelupakan saantia
Hankekuvaus
Kurssi jaettiin neljään eri teemaan – lasten kasvatus,
terveys, työmarkkinat ja perehdytys paikallisiin ja alueellisiin
vapaaehtoistyötä tekeviin organisaatioihin. Oppituntien ja
keskusteluiden lisäksi kurssin aikana tehtiin myös vierailuja eri
kohteisiin, mikä auttoi osallistujia soveltamaan teoriaa käytäntöön.
Kurssi antoi kokonaisvaltaisen kuvan ja syvemmän ymmärryksen
paikallisesta yhteisöstä ja yhteiskunnan toiminnasta. Tällä tavalla
varmistettiin, että osallistujilla oli tarvittavat tiedot ja taidot siirtyä
työelämään. (Suurin osa kurssin sisällöstä toimi osana kunnan
tarjoamaa kotouttamisen orientaatiokurssia. Teemoja, kuten
terveys ja työmarkkinat, on sittemmin ryhdytty käsittelemään
erillisillä kursseilla.)
Kurssin pituus
Yksi 10–15 hengen iltapäiväryhmä kahdeksan viikon ajan.
2,5 vuoden aikana osallistujia yhteensä noin 144.
Hankkeen kesto/ Budjetti/ kulut
1. tammikuuta 2016 – 31. kesäkuuta 2018, yksi kokopäiväinen
työntekijä (noin 63.000 euroa vuodessa), jaettuna viiden työntekijän kesken + tulkkauksesta ja tilavuokrista aiheutuneet kulut.
Organisaatio: Integration Halland / Laholmin kunta
Yhteystiedot: www.hylte.se tai www.laholm.se
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Terveydentilaselvitys
Tavoitteet:
Helpottaa uusien asukkaiden työ- tai opiskelupaikan saantia.
Hankekuvaus:
Aluksi osallistujat tekevät itselleen terveysselvityksen erilaisten
testien ja elämäntapakyselyiden avulla.
Sen jälkeen he osallistuvat kurssille, jossa kehitetään heidän
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään teorian ja käytännön
harjoitusten kautta.
Kurssin lopuksi tehdään uudet testit, jotta voidaan selvittää,
minkälaisia muutoksia on tapahtunut. Kurssi ja selvityksen
tekeminen antavat osallistujille eväät selvitä työ- ja sosiaaliseen
elämään liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.
Kurssin kesto
Neljä ryhmää tapaa kerran viikossa vuoden ajan. Kolmen vuoden
aikana osallistujia on ollut noin 240.
Hankkeen kesto/ budjetti:
1. tammikuuta 2016 – 30. huhtikuuta 2019, yksi kokopäiväinen
työntekijä (noin 63.000 euroa vuodessa), sekä tulkkauksesta
ja tilavuokrista aiheutuneet kulut. Laholmin kunnan hanke
toteutettiin ajalla: elokuu 2018 – 30. huhtikuuta 2019.

Organisaatio: Integration Halland / Hylten ja Laholmin kunnat
Yhteystiedot: www.laholm.se ja www.hylte.se
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Työpaikkakulttuuri
Tavoitteet:
Tehdä uusien asukkaiden työ- tai opiskelupaikan saannista
helpompaa.
Hankekuvaus:
Mitkä viralliset ja epäviralliset lait ja säännöt koskevat työnantajia
ja työntekijöitä Ruotsissa? Mitä työnantaja haluaa tietää sinusta,
kun haet töihin? Nämä ovat kysymyksiä, joihin kurssilla pyritään
vastaamaan. Kurssilla on viisi teemaa (työpaikalla oleminen,
säännöt, työympäristö, tietoa toimialoista ja työnhakuun liittyviä
tehtäviä, kuten oman CV:n ja hakemuskirjeen kirjoittaminen)
ja kurssilla käydään myös läpi sosiaalista kanssakäymistä,
konfliktitilanteiden selvittämistä ja sukupuolten tasa-arvoa.
Luentojen sekä ryhmäharjoitusten ja itsenäisten tehtävien lisäksi
kurssin aikana käydään myös retkillä ja vierailuilla eri kohteissa.
Työharjoittelupaikan löytäminen on myös mahdollista.
Kurssin kesto
Yksi 12 hengen iltapäiväryhmä kymmenen viikon ajan. Kolmen
vuoden aikana osallistujia on ollut noin 120.
Hankeaika / Budjetti:
1. tammikuuta 2016 – 30. huhtikuuta 2019, yksi kokoaikainen
työntekijä (noin 63 000 euroa vuodessa), jaettuna neljän
työntekijän kesken, sekä tulkkauksesta ja tilavuokrista tulevat
kulut.
Organisaatio: Integration Halland/Varbergin kunta
Yhteystiedot: www.varberg.se tai www.hylte.se
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Valmentajan pätevyys
maahanmuuttajataustaisille
miehille ja naisille
Tavoitteet:

Opettaa tarvittavat taidot korkeatasoisten urheilu- ja
kuntoiluharjoitusten tarjoamiseen. Tehdä aloite maahanmuuttajien
ja paikallisten urheilukerhojen väliselle yhteydenpidolle. Sekä
maahanmuuttajataustaisten että paikallisten asukkaiden sosiaalinen,
kulttuurillinen, koulutuksellinen, poliittinen sekä taloudellinen integraatio.

Hankekuvaus:

Maahanmuuttajataustaiset miehet ja naiset saavat mahdollisuuden
hankkia itselleen pätevyyden työskennellä urheilukerhoissa lasten ja
aikuisten parissa. He pääsevät rakentamaan sosiaalisia verkostojaan
ja uusia ystävyyssuhteita. On helpompaa oppia saksaa epävirallisessa
ja rennossa ilmapiirissä ilman paineita. Jos maahanmuuttajat
haluavat jäädä Saksaan, heidän täytyy osoittaa, että he haluavat olla
mukana yhteisön toiminnassa, ja liikunta sopii tähän tarkoitukseen
täydellisesti. Lähes kaikki hankealueella toimivat urheilukerhot
haluavat päteviä valmentajia mukaan toimintaansa, joten he ottavat
pätevät maahanmuuttajat ilolla vastaan. Jos urheilukerhoissa on
maahanmuuttajataustaisia valmentajia, se kannustaa muitakin
maahanmuuttajia liittymään toimintaan. Pätevyyteen johtava hanke
sisältää koulutusta mm. siihen, miten treeniohjelma luodaan sekä kuinka
liikutaan turvallisesti.

Hankkeen pituus:

Tällainen projekti järjestetään joka vuosi. Jos osallistujat ovat
kiinnostuneita kouluttamaan itseään lisää, se on mahdollista jo saman
vuoden aikana. Maksimi osallistujamäärä on 30 ja koulutukseen
kuuluu 30 liikuntaharjoittelukertaa sekä työskentelyä myöhemmin
urheilukerhossa.

Järjestäjä: KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V (Maakunnan
Liikuntayhdistys- Hochsauerlandin maakunta)

Yhteystiedot: · www.hochsauerlandsport.de
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Pakolaiset
auttamassa
asukkaita
Tavoitteet:
Paikalliset asukkaat huomaavat, että pakolaiset, jotka saavat
apua, auttavat vastavuoroisesti muita. Ihmiset pääsevät yli
mahdollisista ennakkoluuloista tutustumalla toisiinsa. Yhteiselon
ja kotouttamisen tukeminen.
Hankekuvaus:
Organisaatiomme auttaa ikäihmisiä ja ihmisiä, joilla on
jonkinlaisia terveysongelmia, selviytymään kotitalouksiensa
talvitöistä. Me järjestämme joka vuosi tällaista palvelua noin
20-25 kotitaloudelle. Viimeisten kolmen vuoden aikana me
olemme palkanneet tähän hommaan 4 tai 5 pakolaista, jotka
eivät ole löytäneet vakituista työpaikkaa.
Pakolaiset auttavat meitä myös tekemällä muita töitä apua
kaipaavien ihmisten hyväksi, esim. auttavat vähävaraisia ihmisiä
muuttamaan toiseen kotiin. Maksamme pakolaisille 10 euron
tunnilta. Yhdistyksemme toimintaa rahoitetaan suurelta osin
lahjoitusten avulla.
Työn kesto: kaksi ja puoli tuntia päivässä; viisi päivää viikossa;
5-15 osallistujaa.
Kesto/ Budjetti: Toimintaa on ollut jo useamman talven ajan.
Budjetti riippuu lumen ja avustajien määrästä. Budjetti on
Medebachissa yleensä 1000-2000 euron välillä per talvi.

Kuva Pixabay

Organisaatio: Bürgerhilfe Medebach e.V.
(Kansalaisten tuki Medebach)
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Me TAOMME yhdessä
– Kultasepän verstas
Braunshausen
Tavoitteet:
Käymällä läpi eri materiaaleja ja tekniikoita, pakolaiset
oppivat samalla kieltä rennossa ympäristössä.
Keskittyminen ja kiinnostus luovaa prosessia kohtaan
siirtää pakolaisten ajatukset heidän traumaattisista
kokemuksistaan muualle ja he pääsevät luomaan uusia
positiivisia kokemuksia.
Hankekuvaus:
Verstaassamme sijaitsevassa taiteilijastudiossa
me pystymme tarjoamaan kullantaontakoulutusta
pakolaisille. Olemme järjestäneet siellä useita
kultaseppäkoulutuksia pakolaisille.
Koulutuksen jälkeen pakolaiset opettavat oppimiaan
taitoja paikallisille asukkaille meidän valvoessa
tilannetta.
Opettamalla opittuja taitojaan eteenpäin paikallisille
asukkaille, pakolaiset vahvistavat omia taitojaan ja
kohottavat itsetuntoaan.

Järjestäjä: Albe ja Dorle Schmidt
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Minä olen tässä
– valokuvaustyöpaja
ja näyttely

Tavoitteet:
Oletko tyytyväinen elämääsi?
Dokumentoi se valokuvin!
Tätä aihetta käsiteltiin valokuvaustyöpajassa, jonka järjesti
nuorten taidekoulu.
Kyseinen valokuvauskokeilu johdatti kotimaastaan lähteneitä
lapsia ja nuoria etsimään uudesta kotikaupungistaan ja sen kylistä
uusia lempipaikkoja, arkipäiväisiä tapoja ja mukavia kokemuksia.
Tuloksena syntyi 25 valokuvaa sisältävä HERE I AM -niminen
näyttely.
Hankkeeseen osallistui 12 paikallista ja 12 pakolaista,
jotka olivat 10–16 -vuotiaita.

Kuva Pixabay

Järjestäjä: Nuorten taidekoulu Bleiwäsche e.V.
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Sydän täynnä –
ryhmäkeskustelut
vapaaehtoisille
Tavoitteet:

Kokemustenvaihtokoulutus vapaaehtoisille, jotka työskentelevät
pakolaisten kanssa. Vapaaehtoiset pääsevät keskustelemaan
kokemuksistaan liittyen heidän pakolaisten kanssa tekemäänsä työhön.
Jotta kaikkien motivaatio säilyy, on tärkeää keskustella sekä hyvistä että
huonoista kokemuksista. Vapaaehtoiset huomaavat, että he eivät ole
yksin, ja että turhautumisen kokemukset ovat normaaleja. Auttaa ihmisiä
saamaan realistisemman kuvan toiminnastaan, hyväksymään oman
rajallisuutensa ja huomaamaan omat tuentarpeet.

Hankekuvaus: Kun osallistujat saapuvat, he näkevät lattialla huoneen
keskellä ison punaisen sydämen, joka on täynnä höyheniä ja kiviä. Ensiksi
kaikki ottavat käsiinsä yhden höyhenen ja kuvaavat asioita heidän
työssään pakolaisten kanssa, jotka inspiroivat heitä, saavat heidät
iloiseksi, tekevät heihin vaikutuksen, antavat heille voimaa ja energiaa ja
herättävät heidän mielikuvituksensa. Seuraavaksi he valitsevat kiven ja
kirjoittavat ylös kokemuksia, jotka he ovat kokeneet epämukaviksi, jotka
ovat vaikeita, raskaita, vaikeita kantaa sisällä, jotka huolestuttavat heitä,
joita he eivät ymmärrä, ja jotka saavat heidät kokemaan avuttomuuden
tunteita. Keskustelun ja tauon jälkeen vapaaehtoisia pyydetään
etsimään paikkansa motivaation ja turhautumisen väliä kuvaavalta
viivalta, joka kuvaa heidän tuntemuksiaan vietettyään aikaa pakolaisten
parissa. Jokainen saa vuorollaan kertoa, että ovatko he tyytyväisiä vai
haluaisivatko he vaihtaa paikkaa. Toiset ryhmän jäsenet voivat antaa
neuvoja ja kommentteja muutosten tekemiseen.
Lisätiedot: Koulutus kestää kolme tuntia. Osallistujia on yleensä 10-15.
Budjetti: Vapaaehtoisryhmät pitävät tapaamiset kirkon tiloissa. Kirkko
hoitaa koulutusten kustannukset.

Järjestäjä: Evangelischer Kirchenkreis Arnsberg (Protestanttinen kirkko)
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Pakolaisten
esittely
työnantajille
Tavoitteet:
Työelämä-mentorointia pakolaisille / Lamaantumisen estämistä
ja itsetunnon kohottaminen/ Taloudelliseen itsenäisyyteen
pyrkiminen/ Julkisen rahoituksen vähentäminen
Hankekuvaus
Kaupungin hallinnon toimesta turvapaikanhakijoiden kiinnostus
työelämään ja osaaminen kartoitettiin. Työstä kiinnostuneilta
henkilöiltä kerättiin kaikki tarvittavat tiedot, kuten koulutus,
kielitaito ja työkokemus, ja jokaisen tiedot koottiin erillisille
A4-papereille kuvan kanssa.
Henkilötietolomakkeet (noin 30) kerättiin kansioihin, jotka
lähetettiin kaupunginjohtajan kirjeen kera useisiin kaupungissa
toimiviin yrityksiin.
Lähdimme myös pakolaisten kanssa vierailuille kyseisiin yrityksiin.
Monet pakolaiset löysivät itselleen työpaikan tätä kautta.
Kesto: Kertaluontoinen tapahtuma
Budjetti: Budjettia ei tarvita. Kuluja tuli ainoastaan papereista ja
postimerkeistä, ja tapaamiset toteutettiin vapaaehtoistyönä.

Kuva Pixabay

Kuva Pixabay

Järjestäjä: Bürgerhilfe Medebach e.V.
(Kansalaisten tuki Medebach)
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FOKUS –

Opi saksaa
naisten kesken
Tavoitteet:
Henkilökohtainen saksan kurssi kahden naisen kesken
aakkosista A1-tasoon pakolaisille ja maahanmuuttajille.
Hankekuvaus
Vapaaehtoiset opettavat kieltä joustavina ajankohtina.
Tarkoitus on mahdollistaa kielen opiskelu myös niille, jotka eivät
aikataulusyistä pääse osallistumaan julkisille kielikursseille.
Ryhmät ovat 1–5 henkilön suuruisia.
Opetusta tarjotaan erityisesti naisille, koska heillä on
haasteita päästä kielikursseille esim. lastenhoito-ongelmien
takia. Äskettäin maahan saapuneilla naisilla voi olla myös
kulttuurisyistä korkea kynnys osallistua kursseille, joilla on
miehiä ja naisia.
Oppitunnin kesto: Kaksi ja puoli tuntia kerran viikossa noin
viidelle osallistujalle.
Aikataulu / kustannukset: Vuoden ympäri, joulua lukuun
ottamatta – oppitunnit ovat ilmaisia

Kuva Pixabay

Organisaatio: Caritasverband Brilon e.V
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Luonto- ja
kulttuurikierrokset
Tavoite
Tutustuttaa uudet asukkaat suomalaiseen luontoon ja
kulttuuriin erilaisten metsä- ja kalastusretkien kautta.
Lyhyt esittely:
Tavoitteena on luoda positiivisia luontokokemuksia ja
jakaa tietoa suomalaisesta luonnosta. Retkellä pääsee
keskustelemaan erilaisista asioista ja tutustumaan
suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
Retkien vetäjänä toimii henkilö, jolla on vahva suhde luontoon
ja paljon tietoa luonnosta. Hänellä on myös halu jakaa
kokemuksiaan ja tietojaan uusille asukkaille.
Retkien pituus ja sisältä räätälöidään osallistujien varusteiden,
kunnon ja toiveiden mukaan.
Hankeaika:
Vuoden 2016 keväästä alkaen
Toimenpiteet:
Luontoretkien järjestäminen sopivalle ryhmälle vapaaehtoiselle
sopivana aikana, jonka hän myös kustantaa itse.

Järjestäjä: Yksittäiset vapaaehtoiset
Yhteystiedot: www.facebook.com/luontomatti
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Juurille – Paikalliset
vetovoimatekijät
Tavoite:
Ryhmän tarkoituksena on tuoda paikallisia tarinoita, paikkoja ja
historiaa lähemmäksi Kauhavalla asuvia asukkaita, jotka ovat
kotoisin muualta päin Suomea, Eurooppaa tai maailmaa.
Hankekuvaus: Kutsut lähetetään sosiaalisen median, paikallisten
lehtien ja kirjaston välityksellä. Järjestäjät myös soittavat
henkilöille, jotka saattaisivat olla hankkeesta kiinnostuneita.
Tapaamiset alkavat kirjastosta, jossa perehdytään tapaamisen
teemaan kahvin äärellä. Osallistujat siirtyvät sen jälkeen
yhdessä jonkin paikallisen nähtävyyden luo, jossa paikalliset
oppaat kertovat kyseisen paikan taustoista ja alueen historiasta.
Tapaamisten teemoja ovat olleet mm. alueen musiikki, puvut ja
tanssit. Osallistujat ovat sekä suomalaisia että ulkomaalaisia, ja
ryhmässä on käyty hyviä keskusteluita erilaisista teemoista sekä
historiasta ja paikallisista tavoista.
Hankeaika/ budjetti: Toukokuusta 2018 lähtien toiminta on ollut
osa ”Ole kuin kotonasi Etelä-Pohjanmaalla” hanketta ja toimintaa
on toteutettu yhteistyössä Kauhavan kaupunginkirjaston ja
”Paikallinen Opas” -hankkeen kanssa.
Toimenpiteet:
Kaikille avoin kokoontuminen/ tapaaminen kirjastossa ja vierailu
jonkin paikallisen nähtävyyden luona: museot, messut, yms.
Organisaatio: Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry/ Kauhavan
kaupunginkirjasto/ Järvilakeuden Kansalaisopisto
Yhteystiedot: www.epns.fi/kotiseutu-kotoisaksi ja Kauhavan
kaupunginkirjasto: kirjasto@kauhava.fi
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Maahanmuuttajien ja
paikallisten asukkaiden
välinen vertaistuki
koulussa
Tavoite
Antaa vertaistukea maahanmuuttajille ja auttaa heitä
löytämään ystäviä ja tutustumaan paikallisiin tapoihin.
Lyhyt kuvaus
Kouluissa tarjottavassa maahanmuuttajien ja paikallisten
asukkaiden välisessä vertaistukitoiminnassa me koulutamme
vapaaehtoisia oppilaita (11-16-vuotiaat) toimimaan
vertaistukioppilaana maahanmuuttajille.
Toimenpiteet:
Vertaistukioppilaita koulutetaan tukemaan ja auttamaan
maahanmuuttajia sekä opettajille annetaan koulutusta
paikallisten asukkaiden ja maahanmuuttajien välisestä
vertaistuesta.
Hankeaika/ budjetti:
Vuosi 2018, yksi osa-aikainen työntekijä

Organisaatio: MLL (Mannerheimin Lastensuojeluliitto),
Satakunnan piiri

Kuva Pixabay

Yhteystiedot: www.satakunnanpiiri.mll.fi
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Purpose

To improve understanding between loc

Pakohuone
“You arrive to a new country.
Short presentation

You know no one.
Tavoite:
You don’t understand the language.
Parantaa paikallisten ja uusien asukkaiden keskinäistä
ymmärrystä.
Accomplish a good and happy life.
Lyhyt esittely:
Youuuteen
have
one
hour.
” Et ymmärrä kieltä.
“Saavut
maahan.
Et tunne
ketään.
Saavuta hyvä ja onnellinen elämä. Sinulla on tunti aikaa.”

The game makes players to set themselv
This experience is familiar for exchang
Peliin sisältyy vihjeitä sekä osia koodeihin, jotka avaavat
pakohuoneen
lukot. The game includes clues and
refugees.
Peliä pelataan 3–6 hengen ryhmissä.
locks of the escape room. The game is p
Lisätiedot:
Peli asettaa pelaajat maahanmuuttajan asemaan. Tämä
kokemus on tuttu vaihto-oppilaille, työntekijöille sekä
pakolaisille.

Pelin on kehittänyt Raudaskylän opistossa toimiva
Majakka-hanke. Sitä voivat hyödyntää opistot, koulut,
tapahtumanjärjestäjät yms.

Frames

Hankeaika:
Käynnissä

The game is developed by Majakka-pr
institute. It can be reserved from the ins

Organisaatio: Raudaskylän opisto / Majakka-hanke
Yhteystiedot: www.rko.fi

Project period
on going
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Photo: Päivi Kääntä-Piispanen

Ystävä maahanmuuttajaäidille
Tavoite:
Edistää maahanmuuttaja-äitien kotoutumista, vahvistaa
heidän suomenkielen taitojaan sekä tukea heidän
verkostoitumistaan.
Hankekuvaus:
Hankkeessa toteutetaan perehdytys, etsitään sopivat
”ystäväparit” ja järjestetään osallistujille yhteisiä tapaamisia.
Ystäväparit sopivat keskenään, mitä he tekevät tapaamistensa
aikana (käyvät kahvilla, ostoksilla, käyvät leikkipuistossa
lasten kanssa..) ja he voivat myös tavata toistensa perheet –
kaikkea sellaista, mitä ystävät yleensäkin tekevät! Löytääkseen
ja tavoittaakseen kotona olevat maahanmuuttajaäidit, MLL tekee yhteistyötä kuntien sosiaalivirastojen,
kotouttamiskeskusten ja vastaanottokeskusten kanssa. On
tärkeää jakaa tietoa myös miehille, sillä he vievät tietoa tästä
palvelusta eteenpäin vaimoilleen.
Hankeaika:
Jatkuva vapaaehtoistyö
Toimenpiteet:
4–5-tuntisen perehdytyksen jälkeen ”ystäväparit” sopivat
yhdessä milloin, missä ja kuinka usein he tapaavat.

Organisaatio: MLL Satakunta
Yhteystiedot: www.satakunnanpiiri.mll.fi/toiminta/ystavaksimaahanmuuttajaaidille/friend-for-an-immigrant-mum
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Ole kuin kotonasi

Etelä-Pohjanmaalla
Tavoite:
Tarjota mahdollisuuksia monikulttuuriseen
verkostoitumiseen ja tukea kielenoppimista rennossa
arkipäiväisessä ympäristössä.
Hankekuvaus:
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa eri
kulttuuritaustoista tulevien ihmisten tapaaminen
ja monikulttuurinen verkostoituminen. Hanke tukee
kielenoppimista ja lisää yhteistyötä paikallisten
asukkaiden ja maahanmuuttajien välillä.
Toimenpiteet:
Ryhmäaktiviteetit, tapahtumat sekä uusien
toimintatapojen luominen ja kokeilu
Hankeaika:
2017–2019

Organisaatio: Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry
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Network in action
Network visits
Interaction,
discussion,
experience exchange
NETWORK
SASTAMALA
8 employers

Bank of
shared
knowledge

Interaction,
discussion,
experience exchange
NETWORK
HÄMEENKYRÖ
3-5 employers
Footer

24.8.2018

Interaction,
discussion,
experience exchange
NETWORK
HUITTINEN +
PUNKALAIDUN
5 employers

Avoin työnantajien
verkosto
Tavoite

Avoin työnantajien verkosto on hanke, joka kokoaa yhteen työnantajia,
joilla on ollut hankaluuksia löytää osaavaa työvoimaa, ja niitä, jotka
ovat onnistuneet siinä. He pääsevät hankkeen aikana jakamaan
kokemuksia ja keskustelemaan erilaisista ratkaisuista työvoiman
löytämisen helpottamiselle.

Hankekuvaus:
SHARING
OUT
Best
practices

Partners who can be of help in
development areas recocnized
in network:
• Employment office
• Municipal business services
• Educational institutes
• Public funding and business
support-organizations

Verkostoon kuuluu 32 työnantajaa, jotka osallistuvat hankkeeseen
eri tavoin. Hanke toimii avoimena vertaistuki-verkostona ja jokainen
työnantaja on sitoutunut ja osallistuu verkoston toimintaan omien
mahdollisuuksiensa mukaan. Hankkeen tuomia hyötyjä ovat olleet
verkostoituminen ja uusien näkökulmien tarjoaminen hankkeeseen
osallistuneille.
Hankkeen aikana on järjestetty kaikille avoimia työpajoja ja koulutuksia,
jotka perustuvat verkostossa mukana olevien työnantajien tarpeisiin.
Työpajojen ja koulutusten tavoitteena on ollut antaa apuvälineitä
työnantajan imagon parantamiseen, työntekijöiden hyvinvoinnin
turvaamiseen sekä toimivaan rekrytointiprosessiin. Koulutukset ovat
tukeneet työnantajien kykyä kehittää imagoaan sekä sisäisesti että
ulkoisesti, jolloin työpaikka kiinnostaa työnhakijoita aiempaa enemmän.
Yhteistyö, koulutukset ja tapaamiset hankkeen aikana ovat luoneet
pohjan positiivisen työnantajaimagon kehittämiselle. Hankkeeseen
osallistuneet työnantajat kokevat verkostoitumisen erittäin tärkeäksi.

Lisätietoja:

Hanke on saanut Leader-rahoitusta vuoden 2019 kesäkuuhun asti.
Tapaamisia järjestetään kuukausittain + koulutuksia ja työpajoja
muutaman kerran vuodessa. Kokonaisbudjetti kaksivuotiselle hankkeelle
oli 83 000 euroa.

Organisaatio: Leader Joutsenten Reitti

Kuva Pixabay

Yhteystiedot: www.joutsentenreitti.fi
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Yhteiset vaellusretket
Tavoitteet

Yhteisten integroivien vaellusretkien on tarkoitus auttaa eri ihmisryhmiä,
jotka ovat mukana kotouttamistoiminnassa (maahanmuuttajat,
vapaaehtoiset, turvapaikan hakijat, yms.), keskustelemaan asioista,
jotka vaivaavat heitä.

Hankkeen sisältö:

Pilottihanke sisältää erilaisia kotouttamista tukevia vaellusretkiä, ja
retkillä on mukana myös ohjaaja tai psykologi. Hankkeessa järjestettiin
ainakin seitsemän kotouttamiseen keskittyvää vaellusretkeä eri
yhteisöissä. Ainakin 40 osallistujaa eriteemaisilla retkillä.

Hankekuvaus:

Vaeltaminen on liikuntamuoto ja tapa nauttia luonnosta, joka toimii
kaikille; siinä oppii tuntemaan aluetta paremmin, se on terveellistä sekä
keholle että mielelle, se saa ajatukset liikkeelle ja luo ilmapiirin, jossa voi
avoimesti puhua kaikesta ja saada uusia ystäviä. Ohjaaja ja/tai psykologi
on mukana pienissä ryhmissä ja jokaisella retkellä keskustellaan jostain
tietystä aiheesta.
Miehille, naisille ja nuorille järjestetään erilliset retket ja keskustelunaiheet.
Vapaaehtoisille ja sekaryhmille järjestetään myös omia vaellusretkiä.
Retket ovat eripituisia: on lyhyitä kävelyitä, puolen päivän pituisia sekä
koko päivän tai 2–3 päivää kestäviä retkiä.
Pitkille retkille tarvittavat varusteet järjestetään niille osallistujille, joilla
ei ole mahdollisuutta hankkia kyseisiä varusteita itse. Jokainen retki
on suunniteltu kohderyhmälle sopivaksi. Ohjaaja valmistaa jokaiselle
ryhmälle lyhyitä leikkejä ja harjoituksia luonnossa, keskustelupiirejä,
tarinoita, roolileikkejä, mielenterveyttä tukevia harjoituksia, yms. On myös
mahdollista, että ryhmä, jolla on pysyvä määrä osallistujia, toteuttaa
useamman retken yhdessä.
Tämänkaltaisten retkien ansiosta ryhmänjäsenten keskinäinen luottamus
vahvistuu ja heidän on helpompi avautua ja jakaa ajatuksiaan.

Kuva Pixabay

Organisaatio: LAG Linz-Land
Yhteystiedot: www.linz-land.at
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