Rohkeita kokeiluja ja kokemuksia
omasta etsivästä
nuorisotyöntekijästä
maahanmuuttajanuorille.
Mitä hyvää seurasi ja miten toiminta sitten muotoutui lopulta?

Mitä on etsivä nuorisotyö?
•

Työtä, jonka tavoitteena on tavoittaa 13-29 –v. nuoria, Lahdessa
17-29 –v, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella,
tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut tai
tarvitsevat palveluista huolimatta rinnalla kulkemista ja
ohjausta.

•

Nuoren tarpeeseen perustuvaa yksilöllistä tukea. Yhteistyölle ei
aseteta määräaikaa, tapaamiskertojen määrää eikä ehtoja.

•

Nuorelle vapaaehtoista, luottamuksellista ja
maksutonta ilman sanktioita tai velvoitteita.

•

Palvelu liikkuu nuoren mukana eikä ole sidottu tiettyyn paikkaan.
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Etsivän nuorisotyön tehtävä
• Täydentää olemassa olevia
palveluja, ei korvata niitä.
• Tukea nuoria saavuttamaan
omat tavoitteensa sekä auttaa
heitä rakentamaan elämästään
sellaista, että he ovat tyytyväisiä
ja pääsevät eteenpäin.
• Tuoda palveluiden ulkopuolella
olevien nuorten ääni kuuluviin ja
tehdä näkyväksi palveluvajeita.
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Maahan muuttaneille oma etsivän nuorisotyön
palveluohjaaja
Kokemuksia ja ajatuksia vuosilta 2018 – 2020
•

Tausta: Maahanmuuttaja nuorten verkoston esille tuoma ajatus siitä että olisi hyvä olla työntekijä joka
voisi keskittyä maahan muuttaneisiin nuoriin. Kokemus siitä että kyseinen ryhmä eivät kiinnittyneet
etsivän nuorisotyön palveluihin.

•

Yksi työntekijä palkattiin. -> työparityöskentely olisi voinut toimia paremmin. Näin olleen olisi päästy
paremmin reflektoimaan työtä sekä työn kehittäminen olisi ollut helpompaa

•

Työnkuvan tekeminen siinä vaiheessa kun työt vasta alkoi, olisi pitänyt tehdä tarkempaa pohjatyötä.

•

Kokeilun taustalla oli kuitenkin hyvä tarkoitus keskittää yhden työntekijän resurssit
maahanmuuttajatyöhön, joka mielestäni kuitenkin vaatii paljon erilaista perehtymistä ja kouluttautumista,
jotta asiakkaita voidaan palvella heidän tarpeensa huomioiden ja osataan ohjata oikeisiin palveluihin.
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Maahan muuttaneille oma etsivän nuorisotyön
palveluohjaaja
Kokemuksia ja ajatuksia vuosilta 2018 – 2020
•

Ajatus siitä että olisi ollut yksi työtekijä jolla olisi ns. erityisosaamista mm. turvapaikkaprosessista,
työlupiin ja tulkkauksiin, näitä olisi sitten voinut jakaa työyhteisössä.

•

Katutyö vs. yksilötyö -> kohtaaminen nuorten ehdoilla, saavutettavuus ja toiminnasta
tiedottaminen

•

Työmuoto näkyi meille hyvänä kokeiluna, mutta loppujen lopuksi on merkittävämpää, että kaikki
tekevät kaikkien nuorten kanssa töitä.

•

Lyhyen kokeilun jälkeen päädyttiin kuitenkin siihen, että on mielekkäämpää ja yhdenvertaisempaa
se, että nuoret ohjautuvat työntekijöille samalla lailla taustastaan tms. huolimatta.
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Maahan muuttaneille oma etsivän nuorisotyön
palveluohjaaja
Kokemuksia ja ajatuksia vuosilta 2018 – 2020
• Nyt kävi ehkä niin, että työhön keskittynyt etsivä ja hänen asiakkaansa ikään
kuin eristyivät muusta työtiimistä. Eli näen, että tuollainen erikoistunut etsivä
voi olla, mutta ei yksin vaan niin, että maahanmuuttajat ovat aina koko tiimin
asia.
• Vaikka tämä kokeilu ei Lahdessa toiminut, niin sehän ei tarkoita sitä etteikö
jossain muualla voisi toimia oikein hyvin.
• Maahan muuttaneille räätälöidään todella helposti omia palveluita, omia
ryhmiä ja omia toimintatapoja, vaikka monesti olisi juuri tärkeää, että tulevat
kohdatuksi juuri niin valtaväestökin.
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Mitä siitä seurasi
• Tiivistynyt yhteistyö Lahden
kansanopiston kanssa.
Päivystäminen heidän tiloissa
kaksi kertaa kevätlukukaudella
ja kaksi kertaa
syyslukukaudella.
• Tällä hetkellä maahanmuuttaja
asiakkaiden määrä alkaa olla sen
verran suuri, että yhden
työntekijän resurssi ei edes
riittäisi kaikkia heitä varten.
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Terveiset yhdenvertaisuusverkostolle

• Yhdenvertaisuusteeman esillä
pitäminen!
• Koulutuksia radikalisoitumisesta
ja ehkä turvapaikka prosesseista
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Kiitos

Irene Lüders-Helander
050 518 4499
Irene.luders@lahti.fi

