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KOTI -TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Rahoittajat: STEA, Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen seurakunta
Tausta:
KOTI -toiminta käynnistettiin vuosina 2001-2005 KOTI -projektissa. Vuoden 2006 alusta KOTI –toiminta on ollut kohdennetun toiminta-avustuksen piirissä, rahoittajina STEA ja
Rovaniemen kaupunki. KOTI -toimintaa hallinnoi Rovalan Setlementti ry.
Päämäärä, tavoitteet ja kohderyhmä:
KOTI -toiminnan päätavoite on tukea maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta, ja voimavaroja sekä edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista.
Osatavoitteita ovat:
1. Maahanmuuttajat saavat tukea omien asioidensa hoitamiseen ja heidän oma osaamisensa asioiden hoidossa vahvistuu.
2. Maahanmuuttajat saavat kielenkäyttömahdollisuuksia eri toimintamuodoissa, kielitaito pysyy yllä tai kehittyy. Maahanmuuttajat kokevat osallisuutta ryhmissä.
3. maahanmuuttajat saavat tietoa yhteiskuntaan, hyvinvointiin ja toimintamahdollisuuksiin liittyvistä asioista.
4. maahanmuuttajat tapaavat toiminnan kautta muita maahanmuuttajia ja suomalaisia - verkoston laajenemisen kautta tunne osallisuudesta lisääntyy.
Monikulttuurikeskuksen matalankynnyksen toiminta on suunnattu kaikille maahanmuuttajille. Ensisijainen kohderyhmä on maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt.
Vaikuttamistoiminnan kohderyhmänä on suomalaiset ja maahanmuuttajat. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana suomalaisia ja maahanmuuttajia.
Painopistealueet:
Vuoden 2021 toiminnan tuloksena pyritään edelleen vahvistamaan MoniNettiä ja sen tarjoamia toimintamuotoja ja tunnettavuutta alueen maahanmuuttajaväestössä. Ohjaus- ja
neuvontapalvelujen rinnalla, vahvistetaan MoniNetin roolia monikulttuurikeskuksena, jonka toiminnassa voi olla mukana osallistujan roolin lisäksi aktiivisena toimijana ja toiminnan järjestäjänä. Vahvistetaan yhteistyömuotoja Kansalaistalon toimijoiden ja muun järjestökentän kanssa ja jatketaan tiivistä yhteistyötä maahanmuuttajasosiaalityön ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiloja voidaan hyödyntää myös muiden toimijoiden järjestämään monikulttuuriseen toimintaan, mikäli se on luonteeltaan yleishyödyllistä ja tuo
MoniNetin asiakkaille lisäarvoa.
Vaikutuksia: Arkeen liittyvät asiat tulevat hoidetuksi neuvonta- ja ohjauspalvelujen sekä teemailtojen myötä. Vaikutuksena on myös maahanmuuttajien osallisuuden lisääntyminen
ja mahdollisuus hoitaa itsenäisesti omia asioitaan ja toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, kun kielitaito, tieto suomalaisesta kulttuurista, palveluista ja toimintatavoista
paranee. Vapaaehtoistoiminnan ja muiden toimintamuotojen kautta sosiaalinen verkosto kasvaa. Osallisuuden tunne lisääntyy, kun on yhteisö johon liittyä ja mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua MoniNetin/ Kansalaistalon toimintaan eri muodoissa. MoniNetin toiminnalla on vaikutusta myös tiedon levittäjänä ja kaksisuuntaisen kotoutumisen mahdollistajana. Vaikuttamistoiminnan kautta esim. oikea tieto maahanmuuttaja-asioista lisääntyy.
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Tavoite

Toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Päätavoite: Toiminnan tavoitteena
on tukea maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja voimavaroja
sekä edistää maahanmuuttajien ja
suomalaisten kohtaamista.
TAVOITE: tavoitetaan 600 eri henkilöä ja MoniNetissä on 4000 asiakaskäyntiä/ vuosi




Matalan kynnyksen kohtaamispaikka maahanmuuttajille
MonNet auttaa erilaisten arjen kysymysten selvittämisessä ja antaa valmiuksia
suoriutua asioiden hoidosta jatkossa itsenäisesti
MoniNet tuottaa ryhmätoimintaa, joka tukee osallistujien yhteenkuuluvuuden
tunnetta, integraatiota yhteiskuntaan ja antaa valmiuksia suomen kielen vahvistamiseen
MoniNet organisoi monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa ja järjestää yhteistyössä retkiä ja tapahtumia

Koordinointi ja toteutus:
1 yksikön esimies
1 vastaava
2 Ohjaajaa
2-3 neuvojaa

Maahanmuuttaja-asiakkaille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa aukioloajan puitteissa jokaisena arkipäivänä (ma-to 9-16, pe 9-14), myös mahdollisuuksien mukaan omakielisesti
Ohjaus pyrkii osallistamaan ja vahvistamaan asiakasta itsenäiseen asioiden hoitoon ja toimimiseen eri yhteiskunnan sektoreilla

samat

Maahanmuuttaja-asiakkaille järjestetään suomen kielen käyttömahdollisuuksien lisäämiseen ja kielen tukemiseen ja oppimiseen suunnattuja ryhmiä. Ryhmiä voidaan toteuttaa verkkovälitteisesti etänä tai kasvokkain lähiryhminä.
Vetäjänä toimii työntekijät ja vapaaehtoiset

samat




Osatavoite 1: Maahanmuuttajat

saavat tukea omien asioidensa hoitamiseen ja heidän oma osaamisensa asioiden hoidossa vahvistuu.

TAVOITE:
1500 Ohjauskertaa
Osatavoite 2: Maahanmuuttajat

saavat kielenkäyttömahdollisuuksia
eri toimintamuodoissa – kielen
osaaminen pysyy yllä tai kehittyy.

Maahanmuuttajat kokevat osallisuutta ryhmissä.
TAVOITE: 2-3 ryhmää, jotka kokoontuvat 1-2 krt/ viikko
Osatavoite 3: Maahanmuuttajat

saavat tietoa yhteiskuntaan, hyvinvointiin ja toimintamahdollisuuksiin
liittyvistä asioista.



Osatavoite 4: Maahanmuuttajat



MoniNet järjestää infotilaisuuksia/ tapahtumia eri asiasisällöistä: esim. ajankoh- samat
taisista asioista, opiskeluun ja työelämään liittyvistä asioista, turvallisuudesta
kansalaistaidoista ym.
Infotilaisuuksien järjestämisessä tehdään yhteistyötä muiden organisaatioiden
kanssa (esim. viranomaiset, järjestöt)
MoniNet järjestää myös vapaamuotoisia tapahtumia osallisuuden lisäämiseksi,
esim. kulttuuriin, ulkoiluun tai suomalaiseen juhlaan liittyen
Erilaisia toimintaryhmiä kokoontuu tarpeen mukaan. Osa ryhmistä on päivällä ja samat
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tapaavat toiminnan kautta muita
maahanmuuttajia ja suomalaisia –
verkoston laajenemisen kautta tun- 
ne osallisuudesta lisääntyy. Osallistujat tutustuvat suomalaiseen tapakulttuuriin ja yhteisönormeihin.

VERKOSTOYHTEISTYÖ
1) Toimiva verkostoyhteistyö

OSAAMINEN
1) Osaava henkilöstö

TALOUS JA HALLINTO
Tavoite
1) Vakaa talous



osa illalla. Toimintaryhmät ovat pääosin MoniNetin tuottamia, mutta toiminnassa voi olla mukana vapaaehtoisia.
Osallistujan kontaktit kasvavat ja hän saa mahdollisuuden puhua suomea.



Yhteistyö paikallisella ja kansallisella tasolla, toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
Ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentely






Vierailut, koulutukset, seminaarit
Säännölliset tiimipalaverit, henkilöstöpalaverit ja kehittämispäivät
Sosiaalinen arviointi
Oppiva organisaatio

samat

samat

Toimenpiteet

Vastuuhenkilöt




vastaava,
yksikön esimies
toiminnanjohtaja

Talousarvioon sitoutuminen
Kustannusten seuranta
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MoniNet yksikön esimies koordinoi MoniNet -toimintayksikön toimintaa ja vastaa osaltaan toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta. Tehtäviin kuuluu vaikuttamistyö, kehittäminen, ryhmätoiminnot, järjestöyhteistyö.
Koti-vastaava/ henkilöstövastaava vastaa Koti –toiminnasta, henkilöstöasioista, kehittämistyöstä, arvioinnista, raportoinnista ja tekee myös asiakastyötä.
Ohjaajat (työaika 100%) ja neuvojat (työaika 85%) ovat osana Rovaniemen kaupungin rahoitusta. He antavat vertaistukea, neuvontaa ja asiointiapua, suomen kielen ohjausta,
atk-ohjausta ja ylläpitävät kohtaamispaikkaa yhdessä ohjaajien kanssa. Neuvojat ohjaavat toimintaryhmiä ja tekevät kulttuurivälittäjätyötä. He antavat omakielistä apua erityistä
tukea vaativille asiakkaille. Vuodesta 2001 MoniNetissä on työskennellyt 63 maahanmuuttajaa 33 kulttuurista.
Rovalan Setlementin henkilöstö Toiminnanjohtaja johtaa, valvoo, kehittää ja tukee KOTI- toimintaa mm. osallistumalla strategia- ja verkostotyöhön. Toimistosihteeri tukee KOTI toimintaa. Rovala ostaa taloushallinnon palvelut tilitoimisto Accountor Oy:ltä myös KOTI -toiminnan osalta.
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