Yhteenveto Monien kulttuurien maakunta
–hankkeen hyodyista
Määrällistä arviointia:
Monien kulttuurien maakunta –hanke alkoi vuoden 2011 helmikuussa ja ensimmäiset tapahtumat
olivat saman vuoden lopulla. Sen jälkeen erilaisia tilaisuuksia on järjestetty vuoden 2013 loppuun
mennessä Keski-Suomessa 18 kunnassa yhteensä 115 kappaletta. Osallistujia on ollut noin 5000,
joskin osa heistä on ollut mukana useammassa kuin yhdessä tapahtumassa. Maahanmuuttaja- tai
muita vähemmistökulttuuritaustaisia on henkilökohtaisesti tavoitettu arviolta 200. Moni heistä on
osallistunut hankkeen tilaisuuksien järjestämiseen esimerkiksi nojatuolimatkojen, kurssien tai
muiden teematapahtumien vetäjinä. Ihmisiä on tavoitettu ja aihetta pidetty esillä myös verkko- ja
Facebook-sivujen (131 tykkäystä) avulla. Lehtijuttuja hankkeen tapahtumista on julkaistu noin 20
eri lehdessä. Erilaisia yhteistyökumppaneita on kertynyt yli 50.

Laadullista arviointia:
Hankkeen laadullinen arviointi perustuu osallistujilta saatuun palautteeseen ja käytännön kokemuksiin. Käytännössä hyödyissä korostuu kuusi aihepiiriä; kielenoppiminen, työllistyminen, kontaktit, kokemukset, yhteistyö ja ilmapiiri.

1. Kielenoppiminen
a. Maahanmuuttajataustaisia osallistujia on ohjattu TE-palvelujen piirissä oleviin kieliopintoihin. Kaikki eivät ole olleet tietoisia mahdollisuudesta alkukartoitukseen, kieliopintoihin ja työvoimapoliittisiin koulutuksiin.
b. Maahanmuuttajataustaisia osallistujia on ohjattu muille kielikursseille esimerkiksi
kansalaisopistossa.
c. Suomen kieltä (sanastoa) on opeteltu hankkeen tilaisuuksien yhteydessä.
2. Työllistyminen
a. Hankkeen osallistujia on työllistynyt osa-aikaisesti tai keikkaluontoisesti tapahtumissa osoitettujen taitojen perusteella muun muassa kieltenopettajiksi ja esiintyviksi taiteilijoiksi.
b. Hankkeen toimintaan osallistuneet yrittäjät ovat tulleet paikallisille tutuiksi ja he
ovat saaneet uusia asiakkaita.

3. Kontaktit
a. Osallistujat ovat solmineet uusia tuttavuuksia sekä yli kulttuurirajojen että samaa
taustaa olevien kanssa. Tuttavuudet ovat mahdollistaneet vertaistuen ja helpottaneet käytännön asioiden hoitoa (mm. yhteiskyydit). Suureksi avuksi ovat lisäksi olleet vapaaehtoiset tukihenkilöt, jotka ovat auttaneet maahanmuuttajataustaisia
uuden elämän alkuun.
b. Osallistujat ovat saaneet koulutuksen ja työllistymisen kannalta hyödyllisiä kontakteja muun muassa kansalaisopistoihin.
4. Kokemukset
a. Eri kulttuureihin on tutustuttu muun muassa nojatuolimatkoin. Tietämys ja ymmärrys eri kulttuureista ja niiden erityispiirteistä on kasvanut sekä kantasuomalaisilla
että maahanmuuttajataustaisilla. Kokemuksia on jaettu niin kulttuurien kohtaamisista, ilmastosta kuin kielestäkin.
b. Tilaisuuksissa on koettu uusia elämyksiä (esim. retket ja makumatkat) ja löydetty
uusia harrastuksia (esim. huovutus tai kananmunan maalaus). Työpajoissa ruokien
valmistusta tai kädentaitoja opeteltaessa on samalla keskusteltu mitä moninaisimmista asioista ja murrettu ennakkoluuloja.
5. Yhteistyö
a. Yhteistyötä on tehty kuntien, kulttuuri- ja sosiaalitoimien, TE-palvelujen, oppilaitosten, seurakuntien sekä useiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Ilahduttavaa on ollut lähes kaikkialla osoitettu myötämielinen suhtautuminen monikulttuurisuuteen
ja maahanmuuttajien kotouttamiseen.
b. Monikulttuurisuusteemaa on pidetty esillä kuntapäättäjille suunnatuilla seminaareilla (Saarijärvellä ja Joutsassa).
c. SoTe kuntayhtymä Saarikan kanssa on tehty yhteistyötä kotouttamisohjelman laadinnassa. Hankekoordinaattorit kutsuttiin työryhmän jäseniksi, ja he järjestivät valmistelun tueksi maahanmuuttajien kuulemistilaisuuden.
6. Ilmapiiri
a. Kun eri kulttuuritaustaiset ihmiset ovat tekemisissä keskenään, kokemukset korvaavat ennakkoluuloja. Kokemuksia on tarjottu kaikenikäisille päiväkotilapsista eläkeläisiin. Rasistisia kommentteja on kuultu todella vähän.
b. Maahanmuuttajataustaisilta on saatu positiivista palautetta siitä, kuinka heitä on
huomioitu monikulttuuristen tilaisuuksien jälkeen (esim. ihmiset tervehtivät kadulla
tai yrittäjät saavat lisää asiakkaita). Pääsääntöisesti kantasuomalaiset suhtautuvat
maahanmuuttajataustaisiin hyvin, mutta joskus kanssakäymistä vaikeuttavat yhteisen kielen puuttuminen tai ihmisten erilaiset vuorovaikutustyylit. Hankkeen toiminnalla on rohkaistu kanssakäymiseen rajoitteista huolimatta.

