Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017
Hanketyöntekijöiden tervehdys!
Kevättervehdys Polkuja yhteisöön -hankkeesta! Hankeaikaa on mennyt yhdeksän
kuukautta ja melkein saman verran on jäljellä ennen Polkuja yhteisöön -hankkeen
päättymistä joulukuussa 2017. Alkuvuosi 2017 on painottunut asiakas- ja kehittämistyöhön
yhteistyössä paikallisten verkostojen kanssa sekä kehitettyjen mallien pilotointiin.
Hankkeessa on myös käynnistetty Hyvän mitta -arviointi (www.hyvanmitta.fi), jossa
yhteistyössä Auralan setlementin hallinnoiman Alkukiri-hankkeen kanssa pyritään
mittaamaan setlementtiarvopohjaisen hanketyön tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista
vaikuttavuutta.

Alkuvaiheen kotouttamispalvelut
ryhmämuotoisena toimintana
Oleskeluluvan saaneiden asiakkaiden kotoutumisen tueksi on Pieksämäellä pilotoitu
erilaisia ryhmäpalveluja yhteistyössä kunnan viranomaisten, palveluntarjoajien ja
vapaaehtoisten kanssa.
Oleskeluluvan saaneille kotiäideille on alkuvuoden aikana järjestetty viisi Naisten
iltapäivätapaamista. Tapaamisissa osallistujat ovat päässeet tutustumaan muihin äiteihin,
opiskelemaan suomen kieltä ja tutustumaan voimaannuttavan kuvan

käyttömahdollisuuksiin sekä erilaisten käsitöiden tekemiseen. Punaisen Ristin
vapaaehtoiset, jotka ovat tulleet tutuiksi osalle äideistä Pieksämäen
vastaanottokeskuksessa, ovat hoitaneet lasten hoidon ja käsitöiden ohjaamisen
tapaamisten aikana.
Alkuvuoden aikana yhteistyössä alueen viranomaisten kanssa järjestettiin
Kotouttamispäiviä eri kieliryhmille. Yhteistyössä Jyväskylän kotouttamispalvelujen
sosiaaliohjaajan ja KELA:n kanssa järjestettiin Kotouttamispäivä arabiankielisille, jossa
osallistujat perehtyivät kotouttamispalveluiden sisältöihin ja tavoitteisiin, lomakkeiden
täyttämiseen sekä laajemmin suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään kulttuuri- ja
kielitulkkauksen avulla. Tigrinjan- ja amharankielisille asiakkaille Kotouttamispäivä
järjestettiin yhteistyössä aikuissosiaalitoimen, KELA:n ja TE-toimiston kanssa. Päivän
aikana osallistujat tutustuivat viranomaisten palveluihin ja päivän päätteeksi heille laadittiin
henkilökohtaiset kotoutumissuunnitelmat.
Helmikuussa yhteistyössä Poliisin lupapalvelun kanssa järjestettiin henkilökorttien
hankintaan liittyvä aamupäivä tulkattuna ryhmäpalveluna. Aamupäivän aikana
asiakkaiden henkilökorttihakemukset laitettiin vireille ja samalla he tutustuivat poliisin
lupapalveluihin.
Helmikuussa järjestettiin myös Viittakiven pilotoima Asumisen aakkoset ryhmävalmennus. Valmennuksessa uusia vuokralaisia valmennettiin asumiseen liittyvissä
asioissa, kuten sähkön- ja veden käytössä, siivouksessa ja asumisturvallisuudessa.
Lisäksi hankkeessa yhteistyössä paikallisen Osuuspankin kanssa on järjestetty omakielisiä
Pankki-infoja eri kieliryhmille. Pankki-infoissa tulkin välityksellä asiakkaille kerrotaan
pankkipalveluista, laskujen maksamisesta sekä opastetaan verkkopankin käyttöön. Pankkiinfon yhteydessä osallistujille avataan pankkitili ja henkilökohtaiset pankkikortit.
Pankkiyhteistyö jatkuu keväällä

Verkostotoimijoiden kohtaamispaikka Pieksämäellä
Maaliskuussa 2017 Pieksämäen alueen toimijoille järjestettiin yhteistyössä
aikuissosiaalitoimen kanssa toinen Hyvä startti kotoutumiseen Pieksämäellä -tilaisuus.
Tilaisuudessa kuultiin vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta, alueen oleskeluluvan
saaneiden asiakastilanteesta ja kehittämistoiminnasta, kunnan hyvinvointi- ja
kotouttamissuunnitelmien vaiheista sekä Esedun toimijat esittelivät Motto-hankkeen
toimintaa. Iltapäivän aikana ideoitiin asiakkaiden kotoutumis- ja jatkokoulutuspolkuja sekä
verkostoiduttiin.

Vapaaehtoisten voimin osaksi paikallista yhteisöä
Nimensä mukaisesti Polkuja yhteisöön -hanke pyrkii mahdollistamaan asiakkailleen
joustavia polkuja paikallisiin yhteisöihin; työ- ja oppilaitosyhteisöistä naapuri-, tukihenkilöja vapaa-ajan verkostoihin. Tavoitteena on luoda pysyvä yhteistyön ja vuorovaikutuksen
ilmapiiri kantaväestön ja uusien paikkakuntalaisten välille, sillä osallisuuden ja
yhteisöllisyyden kokemukset ovat tärkeitä edistettäessä hyviä etnisiä suhteita, naapuruutta
ja yhteiseloa.
Huhtikuussa 2017 Savonlinnan alueen vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille
järjestettiin yhteistyössä Kansainvälisen kohtaamispaikan kanssa Iltapäiväteetkeskustelutilaisuus. Tilaisuudessa uudet Eritreasta kotoisin olevat kuntalaiset kertoivat
kotimaastaan ja sen kulttuurista runsaalle 20 tilaisuuteen osallistujalle. Tilaisuuden lopussa
oli varattu aikaa yhteiseen ideointiin, jonka tavoitteena oli paikallinen verkostoituminen ja
tuttavuuksien luominen.

Viittakiven uudet nettisivut
Viittakiven uudistuneet nettisivut ja hankkeen omat nettisivut löytyvät osoitteesta:
www.viittakivi.fi ja www.viittakivi.fi/polkuja-yhteisoon-hanke

Tulevia tapahtumia
Starttipaja II
Milloin?
10.5.2017, klo 17-20
Missä?
Järjestöjen Talo, Pieksämäki

Kenelle?
vapaaehtoisille
Mitä?
Keskustelua kuinka alueen vapaaehtoisten resurssit ja olemassa olevat toiminnot
saataisiin mahdollisimman hyvin asiakkaiden käyttöön sekä kunnan uudesta
hyvinvointisuunnitelmasta vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta. Järjestetään yhteistyössä
SPR Starttivoimaa -hankkeen kanssa.

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus julkissektorin
paikallistason työntekijöille
Milloin?
13.6.2017, klo 8.30-15.30
Missä?
Varkaus, Hotel Oscar
Kenelle?
Kuntien ja muun julkishallinnon työntekijöille sekä aiheista kiinnostuneille tahoille, jotka
tarvitsevat ajankohtaista perustietoa maahanmuutosta ja kotouttamisesta omassa
työssään.
Mitä?
Koulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä sekä
prosessista käytännön teemojen pohjalta. Koulutuksessa esitellään myös Polkuja
yhteisöön -hankkeen ja Pieksämäen kunnan alkuvaiheen mallia. Koulutustilaisuuden
järjestää Kotona Suomessa -hanke yhteistyössä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELYkeskusten kanssa.

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
Lampolahdenkatu 2-4, 2. krs
76150 Pieksämäki (Huom! uusi osoite)
p. 050 467 1600
mervi.sirvio@setlementti.fi
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