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Maahanmuuttajanuoret arjen enkeleinä:
asumiskaveri –kehittämishanke Turun kaupungin Pansio-Pernon alueella
Yhdistys on käynnistänyt tämän kehittämishankkeen talvella 2014 Otto A Malmin lahjoitusrahaston
turvin. Tällöin tehtiin selvitys hankkeen laajuudesta ja käynnistettiin toiminta. Alli Paasikiven Säätiön
apurahan avulla hankkeen jalkautuminen käynnistyi 2014-15 vaihteessa. Hankkeen alkuperäiset
tavoitteet olivat:
1) sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteisöllisyyden lisääminen sekä köyhyyden ehkäiseminen toiminnan kohteena olevilta
2) sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
3) syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy sukupuolten erot huomioiden
4) maahanmuuttajatoimijoiden ja pääväestön vapaaehtoisten ohjaajien voimaantuminen ja vapaa-ajan aktivoituminen
5) monikulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen
6) maahanmuuttajatoimijoiden suomen kielen vahvistuminen
7) maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukeminen, integraation edistäminen
Tavoitteita on soviteltu alkuperäisen ja toteutuneen apurahan määrään nähden. Tavoitteista 2. ja 3.
ovat olleet selkeästi liian kunnianhimoisia – vastaavasti yli odotusten ovat toteutuneet 1., 4., 5. ja 7.
tavoite.
Hankkeessa laajennettiin merkittävästi yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoa. Merkittävimmiksi verkostokumppaneiksi ovat muodostuneet Turun Mikaelinseurakunta, Suomen Pakolaisapu ry sekä Turun seudulla operoiva Asumisen toimijat –verkosto, johon kuuluvat isoimmat asumisen toimijat Turun seudulla (Turun Kaupunki/Asumis- ja päihdepalvelut, Turun Kaupunkilähetys ry / TUAS, Diakoniakeskus, Naapuruussovittelun keskus, TVT Asunnot Oy, Turun Seudun Nuorisoasunnot ry,
EHYT ry, VS Sininauha ry, Kaarinan perhepalvelut, Nuorten Ystävät ry) sekä SPR:n vastaanottokeskus Turun Pansiossa.
Hanketta on vetänyt hankevastaava Kari Mäenpää osittain palkattuna, osittain oman työnsä ohella. Osa apurahasta on käytetty hänen palkkaansa ja matkakuluihinsa. Hankkeen aktiivinen toiminta-aika on ollut helmikuusta 2015 alkaen ja jatkuu vuoden 2016 alkuun.
Turun Mikaelinseurakunnan kanssa on kartoitettu lähinnä Pansion-Pernon alueella toimivia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat hankkeeseen soveltuvia. Yhteyshenkilönä on toiminut
pastori Kristiina Friman.
Suomen Pakolaisapu ry:n yhteyshenkilönä on toiminut Leena Kaitonen sekä Kasvokkain –
hankkeesta Yuko Kametani. Kasvokkain –hankkeen kanssa sovittiin huhtikuussa 2015 hankkeemme kanssa yhteistyössä toteutettavasta naapuruussovittelu- ja vertaisohjaajakoulutuksesta.
Tähän on sovittu Alli Paasikiven säätiön asiamies Heikki Hiilamon kanssa jätettävän 500 euroa
käytettäväksi vuoden 2016 alussa. Koulutuskokonaisuus käynnistyi Suomen Pakolaisavun Kasvokkain –hankkeen toteuttamana 14.11.2015, jolloin heidän kolme kouluttajaansa toteuttivat Vertaisohjajajakoulutuksen kaikkiaan 12:lle henkilölle.
Hankkeemme suunta alkoi saada kevään 2015 aikana jo uutta suuntaa. Tuolloin oli nähtävillä ensimmäiset merkit turvapaikanhakijoiden merkittävästä kasvusta. Kesäkuussa 2015 olikin näiden
henkilöiden määrä selkeässä kasvussa hankkeen toiminta-alueella – ei vähiten siksi, että SPR:n
vastaanottokeskus sijaitsee hankkeen toiminta-alueella. Erittäin merkittäväksi haasteeksi muodostui kielimuuri. Hankkeella on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tulkkausapua lähinnä Turun

Mikaelinseurakunnan maahanmuuttajataustaisista henkilöistä, mutta turvapaikanhakijoiden määrä
ylitti reippaasti resurssimme. Pyysimmekin kesäkuussa Alli Paasikiven säätiön asiamies Heikki
Hiilamolta mahdollisuutta hankkia apurahan turvin tulkkauslaitteet. Hän antoi siihen suostumuksensa. Hankinnan vastuuhenkilöksi on nimetty Hanne Tuulos ja saatujen tarjousten perusteella
hankittiin lokakuussa 2015 kahden kielen liikuteltava laitteisto. Tämä vastaa selkeästi myös tavoitteisiin 2., 5., 6. ja 7. Laitteita on käyettty jo syksyn 2015 aikana lukuisissa maahanmuuttajien kotoutumiseen, integroitumiseen, vuorovaikutuksen lisääntymiseen ja vapaa-ajan aktivoitumiseen liittyvissä tilaisuuksissa.
Hanke on osoittautunut sellaiseksi, johon olisi kipeästi syytä saada jatkoa. Naapuruussovittelu- ja
vertaisohjaajakoulutukset auttavat hankkeen edelleen jalkautumisessa, mutta toiminnan laajentamisella on selkeä ”tilaus”. Tavoitteenamme onkin hakea Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta
jatkohankkeelle vuonna 2016. Tätä tarkoitusta varten ja Asumisen toimijat –verkoston kokeneiden
hanketoimijoiden neuvojen perusteella on tarkoitus muodostaa Arjen enkelit –projektistamme uusi,
toimiva yhdistys. Yhdistyksen perustamistoimet on aloitettu loppuvuonna 2015.
Haluan hankkeen puolesta kiittää lämpimästi Alli Paasikiven Säätiötä – avullanne on saatu aikaan
paljon ja näkyvää toimintaa!
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