Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2016
Hanketyöntekijöiden tervehdys!
Kuulunut vuosi 2016 on ollut hankkeelle erinomainen startti kohti hankkeen
asiakkaiden sujuvampaa kotiutumista Etelä-Savoon. Hanketyöntekijät
keskittyivät käytännön läheiseen asiakastyöhön ja samalla kokosivat tietoa
kotouttamispolkujen mahdollisista kompastuskivistä.

Asiakastyön laajaan kirjoon mahtui vuokra-asunto-, sähkö- ja
vakuutussopimusten tekoa, pankkiasioiden selvittämistä, asiakkaiden
asiointivalmiuksien tukemista, suomen kielen kurssien etsimistä ja siihen
liittyvää ohjausta sekä työssäoppimisen koordinointia ja asiakkaiden
työelämävalmiuksien harjoittamista.

Lisäksi Pieksämäen ohjausverkostoille ja vapaaehtoisille toimijoille järjestettiin
kaksi starttipajaa, joista saatiin monipuolista tietoa alueen palvelujen tilanteesta
ja eri toimijoiden toiveista sekä jaettiin ajankohtaista tietoa
asiakasryhmätoiminnasta. Starttipajatoimintaa tullaan jatkamaan Pieksämäellä
myös vuonna 2017.

Samaan aikaan kehittämistyön osalta otettiin uusia askelmerkkejä. Vuonna
2016 asiakkaiden siirtymävaihetta vastaanottokeskuksesta omaan kuntaan

tuettiin erilaisten omakielisten infotilaisuuksien ja tapahtumien avulla, joita
järjestettiin yhteistyössä mm. Pieksämäen kotouttamisohjaajan, Osuuspankin ja
KELAn kanssa.

Tässä uutiskirjeessä pääset tutustumaan Polkuja yhteisöön -hankkeen
aikaansaannoksiin ja samalla lukemaan, mitä alkuvuodesta olisi hankkeessa
luvassa.

Siirtyminen kuntaan ja omaan kotiin
Vuoden 2016 loppupuolisko on ollut hankkeelle erinomainen startti asiakkaiden
kotiutumisen sujuvoittamiseksi Etelä-Savoon. Hankkeen työntekijät
yhteistyössä vastaanottokeskusten, kunnan, yksityisten vuokranantajien,
vapaaehtoisten ja muiden paikallisten tahojen kanssa mahdollistivat useiden
uusien kuntalaisten muuttoa omaan kotiin. Hankkeen tuella noin 30 henkilöä
muutti vastaanottokeskuksesta omaan kotiin, joka sijaitsi Etelä-Savon alueella.
Suurin osa hankkeen asiakkaista muutti oman vastaanottokeskuksen
paikkakunnalle eli Pieksämäelle ja Savonlinnaan.

Oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle pyritään löytämään kuntapaikka
siitä maakunnasta, jossa hän on odottanut päätöstä
turvapaikkahakemukseensa. Vaikeasta asuntotilanteesta huolimatta moni
oleskeluluvan saanut henkilö asettuu pääkaupunkiseudulle ja muille
suurkeskuksiin. Kymmeneen suurimpaan kohdekaupunkiin on muuttanut tänä
vuonna 60 prosenttia oleskeluluvan saaneista. (TEM)

Hanke jatkaa työtään omaan kotiin muuttaneiden kanssa arkielämän
pienempien ja isompien haasteiden kanssa panostaen joustavien
kotoutumispolkujen luomiseen.

Työelämäpainotteinen kotoutuminen käynnistyy jo
vastaanottokeskuksessa asumisen aikana
Turvapaikanhakijoiden työssäoppimisen mallilla tarkoitetaan ohjattua

prosessimallia, jossa turvapaikanhakijat, joiden turvapaikkahakemus on vireillä,
pääsevät tutustumaan kiinnostamansa ammattialan työtehtäviin aidoissa
työympäristöissä. Malli perustuu työssäoppimissopimukseen, jonka avulla
työssäoppimisjaksolle asetetaan oppimistavoitteita ja varmistetaan, että
turvapaikanhakija saa tarvitsemaansa ohjausta työpaikalla. Lisäksi
työssäoppimisen malli perustuu arviointiin, jolla työssäoppimispaikan tarjonnut
yritys antaa palautetta työssäoppimiseen osallistujan ammattitaidosta ja
soveltuvuudesta alalle.

Työssäoppimisen tavoitteena on tarjota turvapaikanhakijoille mahdollisuus
oppia uusia työtehtäviä käytännön kautta ja hyödyntää kotimaassaan saatua
ammattitaitoa. Mallin hyödyt ovat kaksisuuntaisia; samaan aikaan kun ihmiset
kohtaavat toisiaan, hyötyjä syntyy molemmille osapuolille. Turvapaikanhakijat
saavat mielekästä tekemistä raskaan ja stressaavan turvapaikkaprosessin
aikana, keräävät osaamistaan tukevaa työkokemusta Suomesta, tutustuvat
suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin käytännön kautta ja verkostoituvat
paikallisesti.

Samanaikaisesti työnantajat saavat työhön motivoituneita työssäoppijia ja
työntekijöitä, tutustuvat turvapaikanhakijoihin yksilöinä ja mahdollisina uusina
työntekijöinä sekä yrityksen alasta riippuen, mahdollisesti laajentavat
yrityksensä asiakaskuntaa. Vuonna 2016 työssäoppimiseen osallistui vajaa 20
turvapaikanhakijaa.

Polkuja yhteisöön
•

5. toimintalinjan (ESR) Viittakivi Oy:n kehittämishanke Etelä-Savon
kunnissa

•

Hankeen toteutusaika: 1.7.2016-31.12.2017

•

Tavoitteena kokeilla uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja
oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotiutumisen
sujuvoittamiseksi

•

Paneudutaan erityisesti oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden
työ- ja koulutuspolkujen luomiseen sekä hyvän asumisen edistämiseen.

•

Toteutetaan yhteistyöstä Viittakiven Savonlinnan vastaanottokeskuksen
sekä Punaisen Ristin Mikkelin ja Pieksämäen vastaanottokeskusten
kanssa

•

Kaksi hanketyöntekijää sijoitettuna Savonlinnan ja Pieksämäen
vastaanottokeskuksiin

•

Tiivistä yhteistyötä Etelä-Savon kuntien, kaupunkien, TE-palvelujen sekä
paikallisten oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa

Alkuvuoden tapahtumia
Hanketyöntekijät tavattavissa Mikkelissä!
Milloin?
12.1.2017
Missä?
klo 9-11 Mikkelin vastaanottokeskus
klo 12-14 Mikkelin Maahanmuuttajapalvelut
Kenelle?
Mikkelissä toimiville yhteistyötahoille ja muille toimijoille
Mitä?
Hankkeen työntekijät kertovat hankkeesta ja sen palveluista sekä tapaavat
paikallisia toimijoita ja muita yhteistyötahoja.

Hygieniapassikoulutus ja -testi arabian tulkin välityksellä,
20 tuntia

Milloin?
16.-19.1.2017
Missä?
Savonlinnan vastaanottokeskus
Kenelle?
Hankkeen asiakkaille ja muille turvapaikanhakijoille, joilla on elintarvikealan
koulutus- tai työtausta. Koulutukseen voi osallistua myös henkilöt, joiden
äidinkieli on muu kuin arabia. Silloin tärkeä on, että osallistuja ymmärtää
suomea.
Mitä?
Koulutus järjestetään selkosuomen kielellä ja arabian kielen tulkin välityksellä
(puhelintulkkaus). Kouluttaja pitää luentoa selkosuomeksi ja tulkki kääntää
kouluttajan puhetta arabiaksi. Testikysymykset saa suomeksi ja arabiaksi.

Äitien iltapäivä – käsi kädessä kotoutumaan!
Milloin?
19.1., 2.2., 16.2. ja 2.3.2017 klo 17-19 (jatkuu ryhmän tarpeen mukaan)
Missä?
Perheiden Talo. Kalevalankatu 38, Pieksämäki
Kenelle?
Pieksämäellä asuville kotoutumassa oleville äideille ja muille
maahanmuuttajataustaisille naisille
Mitä?
Alueen muihin äiteihin tutustumista, suomen kielellä keskustelua, alueen
palveluihin tutustumista ja mukavia kohtaamisia.

Omakieliset Kela- ja Osuuspankki-infot
Milloin?
tammi-maaliskuussa 2017
Missä?
Pieksämäki
Kenelle?

Oleskeluluvan saaneille pieksämäkeläisille ja muille toimijoille
Mitä?
Opastusta Kelan ja Osuuspankin palveluihin, kuten toimeentulotukilomakkeen
täyttämiseen ja pankkipalvelujen käyttöön

Heräsikö ajatuksia ja kehittämisideoita?
Kaipaatko lisää tietoa?
Ota yhteyttä!
Evangelia Antzaka
projektipäällikkö
Savonlinnan vastaanottokeskus
Rauhalinnantie 12, 57310 Savonlinna
p. 050 4421 110
evangelia.antzaka@setlementti.fi

Mervi Sirviö
projektisuunnittelija
Pieksämäen vastaanottokeskus
Soiseläntie 2, 76150 Pieksämäki
p. 050 467 1600
mervi.sirvio@setlementti.fi

Polkuja yhteisöön -hanke toivottaa yhteistyökumppaneilleen ja
sidosryhmien toimijoille kaikkea hyvää vuodelle 2017!
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