MAGEESSA TAPAHTUU
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MAGEE – tukemassa kaikille maahanmuuttajille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämistä, jotta palvelut olisivat yhdenvertaisesti saavutettavia,
huomioisivat paremmin yksilöllisiä tarpeita sekä tukisivat työllistymistä.

Tervehdys maahanmuuttopalvelujen MAGEE-hankkeesta!
Kesä on vihdoin täällä, ja sen myötä hanke on saanut positiivisia uutisia rahoittajalta koskien viimeistä ja juurruttavaa hankekautta. Hankehallinnoijaksi vaihtuu Mikkelin kaupunki (työllisyyspalvelut), syksyn osalta hanke
toteutuu kuitenkin Essoten maahanmuuttopalvelujen osatoteutuksena. Hyvinvointialueuudistuksen myötä
(1.1.2023-) hankkeen toteutus siirtyy kunnalle. Isot muutokset tuovat vaikutuksensa myös kehittämistyölle,
jota mielenkiinnolla jatkamme Etelä-Savossa. Savonlinnan kaupungin maahanmuuttajapalvelut on osatoteuttajana koko hankekauden ajan.
Seuraavassa palataan vielä hankkeen kevään ja alkukesän tilaisuuksiin sekä toimintoihin.

Asumisen tapahtuma Peitsarissa
Neljäs asumiseen liittyvä tilaisuus järjestettiin 17.5. Peitsarinkujalla
Mikalon asuntoalueella. Tilaisuudessa jaettiin asukkaille jälleen tietoa
asumis- ja paloturvallisuudesta, jätteiden kierrätyksestä ja Mikalon
palveluista, myös kielituetusti. Osallistujat pääsivät kokeilemaan erilaisia alkusammutusvälineitä pelastuslaitoksen henkilökunnan opastuksella ja tutustumaan paloauton kalustoon sekä sen käyttöön.
Mikalo kertoi paikan päällä asukastoiminnasta ja jakoi asukasoppaita.
Metsäsairilan asiantuntijat opastivat osallistujia jätteen lajitteluun ja
kierrätykseen sekä jakoivat monikielistä materiaalia. Marttojen asumiseen liittyvää materiaalia jaettiin kahvilateltassa, jossa SPR vapaaehtoiset tarjoilivat pientä purtavaa ja erilaisia juomia.
Tilaisuuteen osallistui noin 60 eri-ikäistä
henkilöä kantasuomalaisista maahanmuuttajiin. Tilaisuudessa jaettiin kuulumisia monikielisesti samalla tukien myös asuinalueen
yhteisöllisyyttä.
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Miesten hyvinvointipäivä Kaihulla
Miehille suunnattua hyvinvointitapahtumaa vietettiin 22.6. Kaihun
alueella erilaisilla toiminnallisilla rasteilla ja Kaihun kodalla. Tilaisuuteen osallistui noin 25 iloista nuorta ja miestä, jotka pääsivät opastetusti harjoittelemaan vesipelastustaitoja ja kokeilemaan erilaisia pelastusvälineitä. Maastopyörillä he pääsivät ohjatusti tekemään pyörälenkkejä maastoon ja tutustumaan alueeseen. Beach volley -kentällä ohjaaja opasti osallistujia pelaamiseen ja eri tekniikoihin.
Loppuilta vietettiin Kaihun kodalla nauttien Mikkelin Setlementin
Nikon herkullisesta ruoasta ja hyvästä seurasta sekä tutustuen osallistujiin ja toimijoihin. Yhteistyökumppaneina olivat lisäksi myös
Polkupyörä Etappi, Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut, Mikkelin
urheilusukeltajat, Mikkelin Passarit ja Miesten asema.

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio Mikkelissä
Suomen pakolaisavun mallin mukaiset, swahilin kieliset yhteiskuntaorientaatiokurssit kahdelle ryhmälle järjestettiin Kongosta tulleille kiintiöpakolaisille Mikkelissä 30.5.-22.6. Koulutuksen tarkoituksena on tukea osallistujien kotoutumista kuntaan sekä lisätä tietoa yhteiskunnassa toimimisesta, oikeuksista, velvollisuuksista ja
palveluista. Kurssit järjestettiin läsnä Essoten maahanmuuttopalvelujen tiloissa ja ne olivat laajuudeltaan 30
tuntia. Osallistujia oli yhteensä 11 henkilöä, joista seitsemän oli naisia, kaksi miehiä ja kaksi nuorta, jotka osallistuivat kurssille perusasteen koulun päättymisen jälkeen.
Kurssien kouluttajana toimi Suomen pakolaisavun kouluttaja Taina Karhu, joka tulkin työn ohella tuntee hyvin myös
osallistujien kotimaan, jossa on aikaisemmin pitkään työskennellyt ja asunut. Kurssin aikana osallistujat pääsivät tutustumaan myös kiinteistön muihin toimijoihin ja heidän palveluihin, kuten Monikulttuurikeskus Mimosaan, Nuorten
työpajoihin ja Uutta elämää kierrätysmyymälään. Kurssilaiset kokivat, että koulutuksesta oli saatu paljon uutta tietoa,
mikä auttaa heitä oman arjen hoitamisessa. He olivat saaneet varmuutta myös asioiden hoitamiseen yhdessä ohjaajien kanssa.
(kuva toisen ryhmän kurssin päättäjäisistä)
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Muuta ajankohtaista
Hankkeen Mikkelin työntekijät vierailivat toukokuussa Savonlinnassa, jossa tutustuttiin Maahanmuuttajien
ohjaus- ja palvelupiste Navigaattoriin, jota toteutetaan kaupungin maahanmuuttajapalvelujen ja Linnalan setlementin kv-kohtaamispaikan toimesta. Samalla suunniteltiin tulevaa hanketoimintaa ja yhteistyötä.
Savonlinnassa järjestettiin Haka-alueen siivoustalkoot 24.5. yhdessä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen
roskariihiryhmän, Linnalan Setlementin ja Savonlinnan Vuokratalot Oy:n kanssa. Paikalle saapui noin 30 osallistujaa. Ahkeroinnin jälkeen nautittiin yhdessä talkoomakkarat.
Maahanmuuttotyön verkostoaamiaiselle 10.6. kutsuttiin verkoston jäseniä ja Raviradantielle saapuikin kaikkiaan yli 30 osallistujaa mm. Linnalan kv-kohtaamispaikan vastaava, Essoten maahanmuuttopalvelut, Mimosa,
Eezy työllisyyspalvelut, OSUVA-hanke, Ohjaamo Olkkari, Mikkelin vastaanottokeskus, Kela, Työllisyyden kuntakokeilu ja Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa -hanke. Pitkästä aikaa oli mahdollista vaihtaa kuulumisia
kasvotusten vapaamuotoisessa tilaisuudessa. Kaksi Mimosan kävijää Parvin ja Jihan olivat myös kertomassa
omasta kotoutumisestaan Suomeen ja Mikkeliin. Lämmin kiitos paikalla olleille!
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