Suomi taskussa –hanke
Aloitusseminaari
18.5..2017 Lahden kansanopisto
Jenni Korjus

Suomi taskussa –hanke: perustiedot
•
•
•
•

Toteutusaika: 1.2.2017 - 31.10.2018 (21 kk)
Hakijaorganisaatio (tuen saaja): Lahden kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala,
Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi)
Hankekumppani (siirron saaja): Suomi taskussa Oy
Rahoittaja: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (Asylum,
Migration and Integration Fund –AMIF), koordinoi Sisäministeriö,
kansainvälisten asioiden yksikkö (75 %), omarahoitus: Lahden kaupunki ja
Suomi taskussa Oy
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Suomi taskussa –hanke: perustiedot
Yhteistyötahot (hakemuksessa):
• Koulutuskeskus Salpaus
• Lahden kansanopisto
• Kirkkohallitus
• Lahden kaupunki, Sivistystoimi (ml. perusopetus, varhaiskasvatus, liikunta ja
kulttuuri) ja muut hallintokunnat
• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä / Maahanmuuttajapalvelut
Muita yhteistyötahoja: Liikenneturva, Lähitapiola, Osuuskauppa Hämeenmaa, LIIRAhanke, Lahden seurakuntayhtymä, Jyväskylän yliopisto, MONIHeli ry, Hämeen Elykeskus, Päijät-Hämeen Jätehuolto, Lahden ammattikorkeakoulu, Luetaan yhdessä –
verkosto
• Vapaaehtoiset näyttelijät ja kieliavustajat, maahanmuuttajia paljon mukana
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Hankkeen kohderyhmä
•
•

•
•

Varsinainen kohderyhmä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaiset henkilöt sekä
muut kolmansista maista muuttaneet
Rahoittava ohjelma tarkoitettu kotoutumisen edistämiseen (siis jo oleskeluluvan
saaneille), mutta videot ovat hyödynnettävissä myös esim.
vastaanottokeskuksissa
Hyödynsaajia myös organisaatiot joiden palveluja maahanmuuttajat käyttävät,
niiden henkilöstö, vapaaehtoiset ja muut maahanmuuttajat
Tuote on käytettävissä koko maassa ja ulkomailla
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Hankkeen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
•
•
•

•
•

Yleistavoitteena on auttaa maahanmuuttajia kotoutumisen alkuvaiheessa
opettamalla heille suomea sekä viestimällä miten eri tilanteissa toimitaan
Hankkeessa on haluttu hyödyntää älypuhelimia ja videoita viestimisessä
Sivusto on käyttäjille ilmainen ja sinne on vapaa pääsy eikä tunnuksia tai
latauksia tarvita. Toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimilla. Sivusto
opitimoitu älypuhelinkäyttöön
Palvelun avulla monet eri toimijat saavat mahdollisuuden viestiä
maahanmuuttajille omien palveluidensa toimintatavoista
pääkieli on suomi ja tukikielinä arabia, persia/dari ja englanti
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Hankkeen videot
•
•
•
•
•
•
•

Hankkeessa tuotetaan 90 videota (käsikirjoitus, kuvausjärjestelyt, kuvaus,
editointi, tukisanat eri kielillä)
Videot n. 2 minuutin mittaisia
Alussa opetellaan tärkeimmät lauseet tukikielien avulla ja sen jälkeen
näytetään tilanne mahdollisimman realistisesti
Videot jaettu eri kategorioihin aiheiden mukaan
Videokirjasto osoitteessa www.suomitaskussa.eu
Esittely- ja tiedotustilaisuudet maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien kanssa
työskenteleville
Aloitus- ja lopetusseminaarit
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Hankkeen henkilöstö ja muut resurssit
Hankkeen henkilöstö
• Jenni Korjus, Lahden kaupunki, Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi),
hankekoordinaattori, osa-aikainen
• Olli Toivonen, Suomi taskussa Oy, hankesuunnittelija, osa-aikainen
• Ville Heiskanen, Lahden kaupunki ja Suomi taskussa Oy, videotuottaja, osa-aikainen
Muut resurssit
• Lahden kaupunki ja Suomi taskussa Oy
• yhteistyökumppanit ja heidän verkostonsa
• vapaaehtoiset näyttelijät ja kieliavustajat
keskiviikko 24. toukokuu 2017

7

Miksi hanke? Miksi videoita?
•
•
•
•
•

Digiloikka: Alipilla omat www-sivut suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi
ja facebook mutta ei videomuotoista sisältöä
Asiakasmäärän suuri kasvu ja profiilin muutos Alipissa:
turvapaikanhakijataustaiset henkilöt, suurin kieli arabia
Ohjauksen suuri tarve ja ohjaus- ja tulkkausresurssien riittämättömyys:
videoista apua kotouttamiseen
Uusi business–private –yhteistyöpilotti: yhteistyössä kunta ja yritys sekä lisäksi
yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset
Maahanmuuttajat mukana kehitystyössä
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Hankkeen yhteystiedot

•
•

Jenni Korjus jenni.korjus@lahti.fi, p. 050 539 16 50
Olli Toivonen olli.toivonen@suomitaskussa.com p. 045 22 45 755

•
•
•
•
•

www.suomitaskussa.eu
www.facebook.com/Suomi-taskussa-119852205161668/?fref=ts
www.alipi.fi (Alueellinen integraatiopalvelupiste)
www.facebook.com/groups/alipi
www.alipi.fi/ossi (koulutusportaali)
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Kiitos!

Jenni Korjus
p. 050 539 16 50
jenni.korjus@lahti.fi

