Muutamia esimerkkeja konkreettisista
hyodyista hankkeen osallistujille
Nainen, Thaimaa:
Hankkeen tapahtumassa ollut nainen tutustui kansalaisopiston henkilökuntaan ja hän pääsi opettajaksi
thain kielen kurssille.
Mies, USA:
Koordinaattorit suosittelivat suuren juhlatilaisuuden esiintyjäksi hankkeen järjestämällä tanssikurssilla
opettanutta miestä. Hän teki katsojiin niin suuren vaikutuksen, että yleisössä ollut hotellin ohjelmatyöntekijä pestasi hänet kahden keikan sopimuksella hotellin tilaisuuksiin.
Nainen, Uzbekistan:
Vierailevaksi puhujaksi tilaisuuteen lupautunut nainen jännitti esiintymistään. Tilaisuuden jälkeen hän kiitti
vuolaasti saamastaan esiintymiskokemuksesta ja oli otettu suomalaisen yleisön kiinnostuksesta omaa kulttuuriaan kohtaan.
Nainen, Kiina:
Sivukylällä asuva nainen kutsuttiin esittelemään kotimaataan. Hän tutustui samalla uusiin ihmisiin ja solmi
kontakteja henkilöihin, jotka tarvittaessa auttavat häntä arjen askareissa tai tarjoavat autokyydin.
Mies, Thaimaa:
Yrittäjänä toimiva mies pelkäsi, ettei hänen vetämänsä työpaja keräisi lainkaan osallistujia. Paikalla oli lopulta 40 ihmistä sekä kokosivun jutun kirjoittanut paikallislehden toimittaja. Miehen yritys sai illan jälkeen
lisää asiakkaita.
Nainen, Venäjä:
Vierailijana hankkeen tapahtumassa puhunut nainen osoittautui oman alansa erinomaiseksi asiantuntijaksi
ja sai tilaisuuden jälkeen muutamia esiintymiskeikkoja palkkiota vastaan.
Nainen, Suomen romani:
Taustaansa kohdistuvista ennakkoluuloista kärsivä nainen sai hankkeen tapahtumassa mahdollisuuden
kertoa omasta kulttuuristaan ja oikaista yleisiä väärinkäsityksiä. Tilaisuuden lopuksi hän toi kukkia järjestäjille kiitoksena hänen hyväkseen tehdystä työstä.
Nainen, Thaimaa:
Kotikunnassaan järjestetyssä teemaillassa puhunut nainen iloitsi muutamia päiviä tilaisuuden jälkeen siitä,
kuinka paikalliset olivat alkaneet tervehtiä häntä kaupungilla ja vaihtaa kuulumisia.
Mies, Ukraina:
Kotouttamisohjelmaa laativan työryhmän kuultavaksi hankkeen aloitteesta kutsuttu mies mainitsi tilaisuudessa harrastavansa lentopalloa. Hänellä ei kuitenkaan ollut joukkuetta. Hankekoordinaattori järjesti miehen paikallisen urheiluseuran peliporukkaan.

Nainen, Suomi:
Suomalaistaustainen nainen oli toivonut kontakteja maahanmuuttajiin ja sai niitä hankkeen tilaisuuden
kautta. Hän sai myös mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan.

Nainen, Venäjä
Venäläisnainen tutustui uusiin ihmisiin ja sai yritykselleen asiakkaita yhteistyössä hankkeen kanssa järjestettyjen tapahtumien jälkeen.

Nainen, Turkki
Kurdinainen kertoi hankkeen tilaisuudessa kotimaastaan ja kulttuuristaan. Tietoisuus Turkista ja kurdien
tilanteesta lisäsivät kiinnostusta hänen yritystään kohtaan. Nainen kertoi paikallisten suhtautuneen tilaisuuden jälkeen myönteisemmin häneen ja puolisoonsa sekä tulleen keskustelemaan kurdien asemasta.

Mies, Marokko
Marokkolaisen teemaillan jälkeen paikalliset tulivat juttelemaan illan isännän kanssa Marokon kulttuurista
ja historiasta. Lisäksi eri puolilta Keski-Suomea tuli toiveita uusista marokkolaisista tapahtumista.

Naiset, Kiina
Naapurikunnissa asuvat kiinalaiset naiset saivat kutsun hankkeen tilaisuuteen. He eivät ennalta tienneet
toisistaan, mutta tutustuivat ja alkoivat pitää yhteyttä. Samalla he pystyvät tarjoamaan toisilleen vertaistukea uudessa kotimaassa.

Pariskunta, Puola
Hankekoordinaattori ohjasi puolalaisen pariskunnan avoimelle suomen kielen kurssille. Pariskunnan kielitaito ja sitä myöten valmiudet kommunikoida suomalaisten kanssa paranivat

Miehet, Turkki
Hankekoordinaattorit tiedottivat pizzeriayrittäjille suomen kielen kurssista kansalaisopistolla. Nämä ilmoittivat mukaan kolme työntekijäänsä, jotka saivat osallistua kurssille iltapäivisin työaikana. Miehet opiskelivat
suomea innolla ja heidän kielitaitonsa kehittyi huomattavasti jo lyhyessä ajassa. Samalla myös heidän rohkeutensa käyttää kieltä kasvoi. Kurssin jälkeen miehet kykenivät keskustelemaan arkipäiväisistä asioista
suomeksi, mihin heidän taitonsa eivät ennen kurssia riittäneet.

Nainen, Kiina
Kiinalainen nainen veti hankkeen järjestämän nojatuolimatkan. Samalla hän tuli tutuksi asuinalueellaan ja
kansalaisopisto tarjosi hänelle työtä. Nykyään hän opettaa kiinan kieltä.

Nainen, Vietnam
Vietnamilainen nainen sai hankkeen tapahtumien kautta kontakteja ympäri maakuntaa. Samalla hänen
yrityksensä sai uusia asiakkaita.

Mies, Turkki
Maaseudulla asuva mies kutsuttiin henkilökohtaisesti hankkeen tilaisuuteen. Samalla hänelle annettiin tietoa Jyväskylässä toimivasta Palapeli2-projektista. Hän pääsi alkukartoitukseen ja suomen kielen peruskurssille. Nykyisin hän opiskelee jo korkeamman kielitason ryhmässä.

Nainen, Puola
SoTe kuntayhtymä Saarikan työntekijä kuuli hankkeen välityksellä alueella asuvasta puolalaisesta. Saarikka
on siitä lähtien käyttänyt naista tarvittaessa tulkkina puolankielisten asiakkaiden käynneillä.

Aviopari, Suomi ja Itä-Aasia:
Suomalaisen miehen itäaasialainen puoliso oli kotimaansa yhteisöllisessä kulttuurissa tottunut ihmisiin ja
hälinään. Asuminen syrjäseudulla tuntui hänestä vieraalta. Hankkeen toimintaan osallistumalla hän pääsi
tapaamaan uusia ihmisiä.

Mies, Marokko
Pienessä kunnassa asuva marokkolainen lupautui vetämään kotimaataan koskevan teemaillan. Tilaisuuden
markkinointi oli hieno esimerkki siitä, kuinka maahanmuuttaja voidaan ottaa yhteisön osaksi. Facebookissa
julkaistu tapahtuman mainos sai muutamassa tunnissa enemmän tykkäyksiä kuin yksikään siihen asti järjestetty tilaisuus koko markkinointiaikanaan.

Eläkeliitto, Keski-Suomi
Eläkeliiton vuoden 2013 teemaksi valittiin monikulttuurisuus. Molempia osapuolia hyödyttäneen yhteistyön
tuloksena Monien kulttuurien maakunta –hanke tavoitti uutta kohderyhmää ja Eläkeliitto sai uutta sisältöä
tapahtumiinsa. Yhteistyön seurauksena järjestettiin muun muassa nojatuolimatkoja ja syysjuhla. Erityisen
positiivista oli eläkeikäisten ennakkoluuloton suhtautuminen maahanmuuttajiin. Tilaisuuksien keskusteluosioissa kuultiin esimerkiksi ideoita maahanmuuttajien kotouttamisesta ja työllistämisestä.

Laukaan kunta
Hankekoordinaattori otti yhteyttä johtavaan sosiaalityöntekijään ja ehdotti yhteistyössä järjestettävää tilaisuutta. Sovittuun tapaamiseen saapui sosiaalitoimen lisäksi edustajia muutamista muistakin tahoista. Pienimuotoisesta tapahtumasta kasvoi lopulta kokonainen teemaviikko, jonka tilaisuuksia olivat järjestämässä
sosiaali- ja vapaa-aikatoimen, koulujen, päivähoidon, kirjaston, kansalaisopiston, seurakunnan ja Eläkeliiton
väkeä. Viikko on mainio esimerkki yhteisöllisyydestä ja kannustavasta asenteesta vähemmistökulttuureja
kohtaan. Viikon eri tapahtumat keräsivät yhteensä yli 900 osallistujaa.

SoTe kuntayhtymä Saarikka
Hankekoordinaattorit kutsuttiin Pohjoisen Keski-Suomen alueen kotouttamisohjelmaa valmistelevaan työryhmään. Koordinaattorit järjestivät maahanmuuttajien kuulemistilaisuuden, jota ilman koko ohjelma olisi
valmisteltu täysin syntysuomalaisin voimin.

Koulut, Keski-Suomi
Useita hankkeen tapahtumia on järjestetty eri kouluilla ympäri Keski-Suomea. Vastaanotto on poikkeuksetta ollut myönteinen. Koulut ovat olleet toteuttamassa tilaisuuksien sisältöä tai tarjonneet tiloja tapahtumien järjestämispaikaksi. Myös oppilaat ovat suhtautuneet monikulttuurisuuteen avarakatseisesti.

