MoniNetin toiminta vuonna 2019

MoniNetin toimintaa toteutettiin kevätkaudella 2019 Rovaniemen järjestötalolla, osoitteessa Kansankatu 8.
Toiminta oli aktiivista ja asiakaskäynnit olivat hyvällä tasolla. Tilat olivat tuossa vaiheessa käyneet jo
ahtaaksi, ja pitkähkön hakuprosessin jälkeen uudet tilat olivat näköpiirissä. Kevätkaudella suunniteltiin
tiiviisti uusia tiloja ja mietittiin syksyn toimintaa suhteessa tulevien tilojen tarjoamiin
toimintamahdollisuuksiin. Suomen kielen ryhmät toimivat keväällä aktiivisesti ja lisäksi oli toiminnallisia
ryhmiä, mm. jalkapallo ja torstaikahvila. Infotilaisuuksien aiheita olivat nuorten kesätyöt, kevytyrittäjyys
sekä verotus. Yhteistyössä harjoittelukoulun ja Rovala-Opiston sekä Kamraatti-hankkeen kanssa järjestettiin
Maailma kylässä –tapahtuma, jossa eri kulttuureja esiteltiin kolmen päivän ajan harjoittelukoulun alakoulun
luokille.
Rovaniemen kaupungin kanssa hyvässä yhteistyössä vuokrattuihin ja remontoituihin tiloihin päästiin
muuttamaan kesäkuussa 2019.Kesällä suomen kielen ryhmien lisäksi oli mm. englanninryhmä,
jalkapalloryhmä, pyöräilyopetus ja eri toimijoiden yhteistyönä järjestetty Vihreä torstai ryhmä. Kesällä
sisustettiin myös uusia tiloja ja tehtiin markkinointia yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.
Uudet tilat Rovakatu 23 toisessa kerroksessa tarjosivat laajemmat mahdollisuudet tapahtumien
järjestämiseen ja sitä mahdollisuutta hyödynnettiin syyskaudella runsaasti mm. Kansalaistalon yhteisten
avajaisten järjestämisellä, Venäjän ja Eritrean kulttuuri-illoilla, jotka järjestettiin yhdessä
maahanmuuttajataustaisten vapaaehtoisten kanssa. ”Makuja maailmalta, sanoja Suomesta” –tapahtuma
järjestettiin Rovala-Opiston kanssa itsenäisyyspäivän kynnyksellä. Joulun alla vietettiin pikkujoulupäivä
asiakkaille ja saimme myös vieraita Latviasta, josta tuli MoniNetiin vierailulle 50 sosiaalityöntekijää. Myös
ryhmätoimintaa vahvistettiin, ja mm. Taidemaanantai, Naisten illat, Miesten ryhmä sekä Hetki taiteelle
ryhmät kokoontuivat säännöllisesti suomen kielen ryhmien lisäksi. Keskeinen sijainti, tapahtumat ja
olohuonemainen tila näkyivät myös lisääntyneinä kävijämäärinä.
Verkostoyhteistyö vuonna 2019 oli tiivistä, mikä on MoniNetin toiminnalle tyypillistä. Erityisesti
Kansalaistalon tilakysymyksissä tehtiin yhteistyötä järjestöjen ja kaupungin kanssa. Rovaniemen
Neuvokkaalla oli iso rooli yhteistyökumppanina tilakysymyksissä. Asiakasohjauksessa yhteistyötä oli
erityisesti Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajasosiaalityön kanssa ja tapahtumia järjestettiin
Kansalaistalon, Rovala-Opiston, Pakolaistaustaisten Ohjaus –hankkeen ja lukuisten muiden toimijoiden
kanssa. Monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Kamraatti, joka toimi v. 2019 samoissa
tiloissa MoniNetissä, toi lisää käsipareja tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä, ja vapaaehtoisia mukaan
toimintaan. Polut –hankkeessa oltiin mukana pienessä roolissa, ja sitä kautta saatiin hyvä aloitus
luontolähtöiselle kotouttamistoiminnalle. Rovaniemen kaupungin työllistämispalveluiden kanssa saimme
varmistettua riittävät resurssit ohjaus- ja neuvontatyöhön. MoniNet on toiminut vuodesta 2001 ja tunnettu
alueella, joten isoja ja pieniä kumppanuuksia toteutettiin pitkin vuotta erilaisissa toiminnoissa. Rovala on
mukana Lapin ETNOn toiminnassa ja Lapin ELY-keskuksen organisoimassa MAKO-verkostossa.

