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Euroopan sosiaalirahasto, erittäin inhimillinen tarina

Kun luet heidän tarinansa ja katsot heistä kertovat videot ESR:n verkkosivustolta, huomaat, että ESR:n tukemien hankkeiden luonne,
laajuus ja tavoitteet ovat erittäin vaihtelevia ja että hankkeiden kohderyhminä on kaikenlaisia ihmisiä: nuoria tai vanhempia
työnhakijoita, opiskelijoita, yrittäjiksi haluavia…
Joka vuosi yli kymmenen miljoonaa ihmistä hyötyy tästä tuesta. Mikset sinäkin?
Lisätietoa saat tutustumalla ESR:n verkkosivustoon: http://ec.europa.eu/esf

ESR investoi ihmisiin.
Ihmiset ovat ehdottomasti Euroopan arvokkain ominaisuus.

Seitsemän elämää – Matkalla menestykseen Euroopan sosiaalirahaston kanssa

Brigitte, James, Nauras, Ebrahim, Anna, Jolanta ja Carlos – seitsemän eurooppalaista, jotka edustavat hyvin nykypäivän Eurooppaa.
Seitsemän hyvin erilaista tietä, joihin liittyy yksi yhteinen tekijä: jossain vaiheessa elämäänsä he ovat kaikki saaneet tukea Euroopan
sosiaalirahastolta (ESR) saavuttaakseen tavoitteensa työelämässä.
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Hellemmes

Hanke: Tuki Lillen integraatio- ja
työllisyyssuunnitelmalle (PLIE)
Tuen saajat: CCAS Hellemmes
Hankkeen kesto: 2011
Kokonaisbudjetti: 33 072 euroa
ESR:n osuus: 15 000 euroa
Osanottajia: 145
Maa: Ranska
Organisointi: Lillen integraatio- ja työllisyyssuunnitelma (PLIE):
http://www.mde-lille.fr/

Brigitte,
apuhoitaja hoitokodissa

Suuntana Hellemmes – Ranska

Suuntana

Hellemmes

http://ec.europa.eu/esf
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Toiminnan
nainen
Avoin ovi
Asun mieheni kanssa Hellemmes-nimisessä
kaupungissa, vanhassa työläisille rakennetussa talossa
Pohjois-Ranskassa, aivan Lillen vieressä. Talossa on
edelleen alkuperäinen ulko-ovi. Se on kadullamme
ainoa laatuaan. Kaikki naapurimme ovat vaihtaneet
ovensa. Tämä ei varmaankaan ole ainoa asia, jota
naapurimme pitävät meissä erikoisena. Mieheni on
entinen painija ja kuorma-autonkuljettaja, joka selvisi
hengissä jäätyään puskutraktorin alle, ja työskentelee
nyt ponien parissa. Ei mikään tylsä taustakertomus. Jos
vielä lisäämme sen, että minä palasin koulun penkille
kuusikymppisenä, ymmärrätte, miksi meitä pidetään
naapurustossa varsinaisina persoonallisuuksina.

6

Ristisanatehtäviä
Rakastan kävelyretkiä François-Mitterrand-puistossa kotini lähellä – lataan siellä
akkujani. Mieheni ei voi kävellä pitkiä matkoja, joten lähden yksin. Käyn mielelläni
myös uimahallissa ja teen ikkunaostoksia Lillessä. Kotona ollessani huolehdin
miehestäni; jokapäiväinen elämä on hänelle kamppailua. Hänen on otettava
jatkuvasti särkylääkkeitä. Rentoutuakseni teen mielelläni ristisanatehtäviä tai
katson televisiota. Minusta on myös mukava valmistaa tukevia aterioita, kuten
salaattisikurigratiinia, ranskanperunoita ja paisteja. Valitettavasti en matkusta
enää paljonkaan. Mutta minulla on upeita muistoja Normandian maaseudulta,
esimerkiksi omena- ja päärynätarhojen tuoksu.

Kaikki kyytiin!
Suuntana Hellemmes – Ranska

Francisin tapaturman jälkeen aloimme kasvattaa poneja.
Lapsenlapseni oli innoissaan: hän pitää kovasti eläimistä. Se on
joskus aikamoista hässäkkää, mutta teimme päätöksen yhdessä.
Näin mieheni on lähdettävä kotoa ja huolehdittava eläimistä;
se on ollut hänelle todellinen elinehto. Viikonloppuisin viemme
lapsia poniajeluille vaunujen kanssa. Se on mukava tapa pitää
hauskaa lähellä kotia. Pyydämme vanhempia vain antamaan
pienen summan ponien ruokkimista varten.
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Olen 63-vuotias apuhoitaja. Asun Ranskassa lähellä Lillen kaupunkia. Olen kokenut elämässäni
monia vastoinkäymisiä. Otan elämästäni kuitenkin kaiken irti. Minulla on aina ollut pää täynnä
ideoita. Joskus tarvitaan vain hieman onnea, joka antaa rohkeutta ratkaisevan askeleen ottamiseen.
Elämä ei ole tarpeeksi pitkä, jotta voisi oppia kaiken. Minulla on paljon annettavaa, ja haluan tehdä
mahdollisimman paljon niin kauan kuin vielä voin.

Vain kaksi veljistäni on vielä elossa. Olen sisaruksista nuorin.
Meitä oli kuusi. Maailma oli silloin aivan toisenlainen.

Mitä te oikein
olette tehneet?

Oli sää millainen tahansa, me leikimme kylän kaatopaikalla joka päivä.

Olette kaikki hirveän likaisia. Brigitte,
tuo minulle kuurausharja.

Äitini oli varsinainen persoona. Hän sanoi usein:
”Toimin ensin ja katson sitten, mitä tapahtuu.”
Hän oli aina menossa. Hänen energiansa oli tarttuvaa, ja hän näytti
tunteensa avoimesti. Halusimme kaikki olla niin kuin hän.

Kun olin 18, aloin opiskella mielenterveyshoitajaksi. Kaksi vuotta
myöhemmin keskeytin. Olin liian nuori. Sain lapseni.

Ole hyvä. Ne
ovat vohveleita,
lapsillesi, juuri
paistettuja.

Mieheni oli kuorma-autonkuljettaja.
Perustin oman kuljetusyritykseni.

Tien päällä on yksinäistä.
Se ei ollut elämää, josta olin uneksinut.

Kuljetusyritykseni toimi
kolmetoista vuotta, mutta sitten
asiat menivät pieleen. Jouduin
kauppatuomioistuimeen.

Pääsin takaisin jaloilleni. Perustin muutaman
muun kanssa uuden pienyrityksen.

Olen todella pahoillani.
Yritin tosissani…

Ette ole tehnyt
mitään väärää.

Vuonna 1997 miehelleni kuitenkin sattui vakava
onnettomuus. Hän jäi puskutraktorin alle.

Selviät kyllä,
älä luovuta!

Autoin miestäni parhaani mukaan. Kokemus
sai minut haluamaan takaisin hoito- ja
sosiaalialalle. Lopetin työt kuljetusalalla
ryhtyäkseni henkilökohtaiseksi avustajaksi.

Ostin ponin, Charlotten. Yksi ruskea silmä, yksi sininen.
Se oli tapa auttaa miestäni, antaa hänelle jotain, mihin
kohdistaa energiansa. Eläimet tarvitsevat ihmisiä.

Kun olin 60-vuotias, eteeni ilmestyi haaste.
Silloin asiat asettuivat kohdalleen.

Palasin koulun penkille ja opiskelin apuhoitajaksi. Sosiaalisen
toiminnan keskus auttoi minua, sillä minulla ei ollut tuloja.
Työttömyystukea ei saa 60-vuotiaana. Se on eläkeikä.

Et ole pätevä, älä
koske mihinkään!

Valmistuin ja sain pian paikan Les Orchidées -hoitokodista. Nyt tunnen puhjenneeni kukkaan.

Meillä on oikeus opiskella,
iästä riippumatta.
Minä päätin edetä elämässäni.

Antamisen
lahja
Pennittömänä
Suuntana Hellemmes – Ranska

Kun palasin opiskelemaan, lopetin työnteon. Minulla ei siis ollut
tuloja. Löysin järjestön, joka maksoi opintoni. Se ei kuitenkaan
riittänyt. Menin sosiaalisen toiminnan keskukseen, missä tapasin
Valérien ja Azizin. He auttoivat minua. Euroopan sosiaalirahaston
panos tarkoitti, että pystyin viemään opintoni päätökseen.
Kun epäilee itseään, on pysyttävä vahvana ja pidettävä pää
kylmänä. Jostain saa aina tukea, jonka avulla selviää. On vain
löydettävä oikea tuki. Kukaan ei koskaan ole todella jumissa.
On opittava tuntemaan itsensä ja tajuttava, että me kaikki
tarvitsemme toisiamme.
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Suoraan sydämeen
Kun Les Orchidées pyysi töihin, en epäröinyt yhtään. Pidin työstä alusta alkaen.
Kun aloitin, ikäni yllätti ihmiset. Mutta he hyväksyivät minut nopeasti. Nyt kuulun
vakiokalustoon. Olen elementissäni. Asukkaat ovat todella mieltyneet minuun ja
luonteeseeni. Minulla on heihin hauska ja helppo suhde. Olen spontaani ja lämmin
ihminen. Asukkaat kertovat minulle usein, että tuon tunnelmaa sinne, missä sitä ei
ennen ollut. Yritän tukea heitä henkisesti. Ja heidän ystävällisyytensä menee aina
suoraan sydämeen.

Ei kiitos
Minusta on hienoa antaa muille. Sanon aina, että on helpompaa antaa
kuin saada. Kun saa jotain, on sanottava kiitos. Enkä ole varma, miten
sanoa kiitos, koska minulla on usein tunteita, jotka eivät ole missään
suhteessa toisen henkilön toimintaan. Niinpä antaminen on minulle
luonnollisempaa. Annan hyvää tuulta, energiaani ja rakkauttani.
Annan ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Täällä ja muuallakin. Kosketan
ihmisiä mielelläni, ja otan kontaktia heihin. Laulan heille ja pelleilen
heidän kanssaan. Saan heidät nauramaan, ja se tekee kaikkien
päivästä paremman.
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Elämänkokemus
Tulen hyvin toimeen monien asukkaiden kanssa, koska he ovat
tavallisia ihmisiä. Voin käydä heidän kanssaan vakavia keskusteluja,
vaikka usein ne päättyvät nauruun. Varautuneemmatkin heistä
antavat minun auttaa silloin tällöin, koska he pystyvät samaistumaan
minuun ikäni vuoksi. Tämä yhteenkuuluvuudentunne liittyy
elämänkokemukseeni. Minulla on ollut hyvin monipuolinen elämä,
ja tiedän jotain kaikesta. Nuoret eivät aina ymmärrä vanhempia.
Minä pystyn hyväksymään tiettyjä asioita paremmin kuin juuri
koulunsa päättäneet. Ihmissuhdetaitoni ovat paremmat.

Täyttä höyryä eteenpäin
Suuntana Hellemmes – Ranska

Rakastan työtäni. Jatkan sitä niin kauan kuin minulla on jotain
annettavaa. En aio lopettaa nyt, kun asiat sujuvat niin hyvin, vaikka
minun onkin ehkä asetettava tiettyjä rajoja. Minulla on vieläkin
paljon suunnitelmia. Haluaisin oppia viittomakieltä. Puhun nytkin
paljon käsilläni… se on hyvä alku! Haluaisin myös hoitaa lapsia.
Lisäksi haluaisin päättää keskiasteen opintoni. Olen miettinyt
sitä viimeiset kymmenen vuotta. Ja haluaisin oppia englantia
ja saksaa. Olen ostanut kirjoja, että pääsisin alkuun.
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Newquay

Hanke: XtraVert, toteuttaja Real Ideas Organisation (RIO)
Tuen saajat: nuoret työttömät
Hankkeen kesto: kesäkuu – elokuu 2009
Kokonaisbudjetti: 104 902 euroa
ESR:n osuus: 16 733 euroa
Osanottajia: 11
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Organisointi: Real Ideas Organisation (RIO)
http://xtravert.realideas.org/

James,
skeittiramppien suunnittelija
Suuntana Newquay – Yhdistynyt kuningaskunta

Suuntana

Newquay

http://ec.europa.eu/esf
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Äärirajoilla
Meren rannalla
Newquay on kaupunki, jossa vietin lapsuuteni. Asun
siellä tyttöystäväni kanssa. Isäni koti on siellä, samoin
kaikki ystäväni ja sukulaiseni. Newquay on extremeurheilun kaupunki. Newquayn keskusta on vuoden
ympäri surffauksen ja skeittauksen harrastajien mekka.
Jopa kauppojen näyteikkunat on suunniteltu näitä
urheilulajeja silmällä pitäen. Pidän paljon kaikista
ulkourheilulajeista. Mutta en pidä kylmästä, joten
surffaan vain kesällä. Ystäväni ovat minua rohkeampia:
he surffaavat vuoden ympäri.
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Elinikäisiä ystäviä
Ystävät ovat minulle tärkeintä elämässä. Vietämme yhdessä aikaa pubissa
ja rannalla, kuuntelemme musiikkia ja surffaamme. Kesällä täällä on usein
festareita. Käyn myös mielelläni kalassa ystävieni kanssa. Meitä todella
yhdistävä tekijä on kuitenkin intohimoinen suhteemme skeittaukseen. Olemme
todellinen skeittausyhteisö. Skeittaus ei tunne ikärajoja: kaikki skeittaavat
yhdessä samoissa puistoissa. Harrastukseni kautta olen tavannut paljon
ihmisiä ja saanut todella hyviä ystäviä.

Surffauksen kautta innostuin matkustelusta. Olen surffannut
eksoottisissa paratiiseissa, kuten Thaimaassa ja Indonesiassa.
Tämä urheilulaji ei tunne kieli- tai kulttuurirajoja. Luulen että
surffaajia kaikkialla maailmassa yhdistää surffatessa syntyvä
vapauden tunne: kun olemme merellä laudoillamme, kaikki
kireys sulaa pois. Surffaus on meille oikeastaan tapa ilmaista
itseämme. Surffaajien väliset suhteet ovat yksinkertaisia ja
luonnollisia, olit sitten aloittelija tai mestari.

Suuntana Newquay – Yhdistynyt kuningaskunta

Aallonharjalla
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Olen 23-vuotias puuseppä. Rakastan extreme-urheilua, kuten
skeittausta, surffausta ja lumilautailua. Asun ja työskentelen
Newquayssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä on surffaajien
kaupunki, sekä kesällä että talvella. Olen onnekas, koska työni liittyy
välittömästi harrastukseeni: suunnittelen ja rakennan skeittipuistoja
ja skeittiramppeja. Koko elämäni pyörii skeittauksen ympärillä!

Isäni oli intohimoinen surffaaja
ja tartutti innostuksen minuun.

En voi enää opettaa
sinulle paljonkaan, James!
Tiedät jo, miten homma sujuu!

Olin hyvin nuori, kun sain ensimmäisen skeittilautani. Opettelin käyttämään
sitä itsekseni puistoissa. Sitä ei voi oppia missään koulussa.

Skeittaus on tietynlainen välttämättömyys. Olemme aina kiinni
laudoissamme, elämme ja nukumme niiden kanssa.

Huvilla on kuitenkin hintansa. En enää muista,
montako luuta olen katkaissut. Kerran heräsin
sairaalassa, kun olin kaatunut edellisenä päivänä.

Tällä kertaa se on vakavaa, James. Lääkärit
varoittivat minua. Sinun on otettava iisisti…

Skeittaus on kuin virus. Siitä ei pääse helposti eroon. Kaksi vuotta sen
jälkeen, kun minun oli pakko lopettaa, palasin laudalleni. Skeittaus on
vaarallinen laji, mutta siitä saa todellisen adrenaliiniryöpyn!

Tiedän… Mutta
tiedät kai, etten ikinä
lopeta sitä...

Skeittaus auttoi minua jatkamaan opintojani. Minun on vaikeaa keskittyä, koska minulla on lukihäiriö.
Skeittaus virkisti minua koulun jälkeen.

Opiskelin matkailua, koska halusin nähdä maailmaa.
Olen aina matkustanut paljon, perheeni ja ystävien kanssa.
En kuitenkaan jäänyt kurssille. Se sisälsi liikaa teoriaa.

Tee meille jotain hyvää, okei?
Seuraavaksi opettelin laittamaan
ruokaa, koska halusin työskennellä
kokkina lumilautailukohteessa.
Olin töissä suuressa hotellissa
Newquayssa.

Pidin paljon ruoanlaitosta. Mutta työajat eivät sopineet minulle:
olin jumissa keittiössä koko päivän, kun ystäväni surffasivat ja
skeittasivat. Tein jonkin aikaa töitä baareissa ja kaupoissa.

Olin vähän hukassa ilman kunnon ammattitaitoa. Siinä vaiheessa isäni ehdotti,
että voisin auttaa häntä. Hän oli päättänyt rakentaa puutalon, aivan itse.
Se oli minulle uusi kokemus, ja tilaisuus oppia puusepäntyötä.

No hieno homma,
menkää pitämään
hauskaa, senkin
laiskurit!

Oletko kuullut XtraVert-kursseista?

Olen, täti… kuulostaa hyvältä.
Skeittaus ja puusepäntyö – kaikki
mistä pidän yhdessä paketissa!

Niin minusta tuli osa
XtraVert-tiimiä.

Tiimi opetti minulle kaikki puusepäntyön
perusasiat neljässä kuukaudessa.

Opin rakentamaan
skeittipuistoja ja ramppeja.
Kurssin lopussa tiimi halusi palkata minut.

Nyt teen sitä mitä rakastan.
Ystävieni kanssa. Täyttä vauhtia!

Oikeilla raiteilla!

Suuntana Newquay – Yhdistynyt kuningaskunta
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Puunkäsittely
En aluksi ollut kovin kiinnostunut puusepäntyöstä. Pidin sitä tylsänä.
Mutta nyt olen innostunut siitä. Puusepäntyö ei ole vain puun
leikkaamista ja palasten yhdistämistä. Siinä on ennen kaikkea
kyse suunnittelusta ja luovuudesta. On myös hyvin tärkeää valita
oikeanlainen puu käyttötarkoituksen mukaan. Skeittiramppeihin
käytämme esimerkiksi erityistä monikerroksista puuta, joka on sekä
joustavaa että erittäin vahvaa.

Askel eteenpäin
Nuoret, joita opetan, muistuttavat minua itsestäni. Näen itseni
heidän kysymyksissään ja virheissään. Aluksi heillä ei ole paljonkaan
itseluottamusta. Mutta sitten he edistyvät nopeasti. Jotkut päättävät
jopa lähteä yliopistoon. Me opetamme heille puusepäntyön perusasiat.
He aloittavat tekemällä itse tuolin, jonka voivat myöhemmin viedä
kotiinsa. On suuri etu, että olen vain muutaman vuoden heitä vanhempi.
Voin sanoa heille: ”Olin samassa tilanteessa vain kolme vuotta sitten
ja onnistuin: nyt olen kokopäivätyössä.”
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Ponnahduslauta
Matt, Jack ja minä olemme todella intohimoisia skeittaajia.
Skeittaukseen liittyvän työn löytäminen vaikutti meistä silti
saavuttamattomalta utopialta. XtraVert-kurssin jälkeen hankkeen
alkuunpanijat huomasivat, että tekemämme skeittirampit olivat
suosittuja ja että niiden tekemisen voisi muuttaa liiketoiminnaksi.
Siitä on nyt kolme ja puoli vuotta. He palkkasivat meidät.
Otimme haasteen vastaan ja onnistuimme. Nykyään myymme
ramppejamme kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä
yksityishenkilöille että yhteisöille.

Uuden rakentaminen on aina jännittävää.
Kun saamme jonkin hankkeen päätökseen,
tuskin maltamme odottaa, että pääsemme
takaisin laudoillemme testaamaan ramppeja
itse. Kokemus on aina erilainen – tunne on
aina uusi. Paras osa työtäni on varmaankin
tämä lopputesti: tässä vaiheessa kaikki tiimin
jäsenet saavat hypätä laudoilleen ja antaa
mennä vaan.

Uusi elämä
Ilman Euroopan sosiaalirahastoa en varmasti
olisi siinä, missä nyt olen. En luultavasti olisi
koskaan edes opiskellut puusepäntyötä. Kaikki
ensimmäisille kursseille osallistuneet, myös
kollegani Matt ja Jack, ovat saaneet elämässään
jotain aikaan. XtraVert-ohjelma muutti monien
ihmisten elämän. Monet nuoret ja aikuiset
haluavat tehdä jotain elämällään, mutta eivät
koskaan saa siihen tilaisuutta.

Suuntana Newquay – Yhdistynyt kuningaskunta

Testi läpäisty
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Koblenz

Hanke: MYK4international
Tuen saajat: nuoret saksalaiset, jotka työskentelevät hotelli- ja
ravintola-alalla Ranskassa
Hankkeen kesto: toukokuu 2009 – joulukuu 2013
Kokonaisbudjetti: 2 044 717 euroa
ESR:n osuus: 1 208 532 euroa
Osanottajia: 125 suunnitelmissa. 86 tähän mennessä.
Maa: Saksa
Organisointi: IKAB
http://www.ikab.de/portrait/index_en.html

Nauras & Ebrahim,
tulevat kokit

Koblenz

Suuntana Koblenz – Saksa

Suuntana

http://ec.europa.eu/esf
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Yhtä suurta
perhettä
Suoraan asiaan
Minulla on asunto kolmen kilometrin päässä
Koblenzista. Minulla on ollut Saksan kansalaisuus kaksi
vuotta, mutten vielä tunne itseäni aivan saksalaiseksi.
Kun minulta kysytään, mistä tulen, haluaisin aina
vaistomaisesti sanoa ”Irakista”. Se on kuitenkin lähinnä
tunnekysymys, koska asun todella mielelläni Saksassa.
Puhun saksaa, ja ystäväni puhuvat saksaa. Arvostan
kaikkea, mitä tämä maa on puolestani tehnyt. Olen
Saksan jalkapallomaajoukkueen innokkain kannattaja.
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Virran mukana
Kun aurinko paistaa, istahdan tauoilla mielelläni Reinin tai Moselin rantaan
ystäväni ja kollegani Ebrahimin kanssa, juon lasin viiniä ja syön jotain pientä.
Työni vaatii melkoisesti energiaa. Silti minulla on aina aikaa laittaa itselleni
ruokaa iltaisin. Valmistan yksinkertaisia ruokalajeja, mutta vaatimukseni
valmistuksen ja raaka-aineiden osalta ovat korkealla. Kokeilen mielelläni uusia
yhdistelmiä kastikkeissa ja keitoissa.

Kala-apajilla
Suuntana Koblenz – Saksa

Nykyään tunnen itseni täysin saksalaiseksi ja osaksi yhteiskuntaa.
Tie oli pitkä: kaksitoista vuotta! Minulla ei työni takia ole paljon
aikaa harrastuksilleni, mutta käyn mielelläni kalassa järven
rannalla tai Reinin varrella. Joskus soitan kitaraa. Töiden
jälkeen menen usein ulos kollegojen kanssa juomaan jotain
ja rentoutumaan. Olemme kuin yhtä suurta perhettä.
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Nimeni on Nauras. Olen 26-vuotias. Lähdin Bagdadista
7-vuotiaana vanhempieni, kahden veljeni ja siskoni kanssa.
Opiskelen kokiksi Koblenzissa. Erikoistun jälkiruokiin.
Ruoanlaitto on passini maailmalle. Haluaisin päättää
koulutukseni Sveitsissä, ja haluaisin myös matkustaa
Aasiaan tutustumaan sikäläiseen keittiöön. Jonain päivänä
haluaisin perustaa oman ravintolan Espanjaan. Vihanneksissa
on siellä aivan oma maku.

Minun nimeni on Ebrahim. Lähdin Iranista 17-vuotiaana asepalvelukseni
aikana. Äitini auttoi minua pakenemaan. Nyt asun Koblenzissa. Teen
töitä Naurasin kanssa; olemme molemmat tällä hetkellä koulutuksessa.
Gastronomia on minulle enemmän kuin pelkkä kiinnostuksen kohde.
Se on elämäni. Kun mietin saavutuksiani, olen ylpeä siitä, mihin olen
pystynyt tähän mennessä.

Muistoni kotimaastani liittyvät sotaan. Bagdadin
kaupunginosaa, jossa asuimme, pommitettiin.
Asuimme viisi vuotta Jordaniassa. Olimme poliittisia
pakolaisia. Elin siellä 13-vuotiaaksi.

Vanhempani ovat aina laittaneet mielellään ruokaa.
Kokkaan heille harvoin, koska he ovat minua parempia!
Olen oppinut paljon tarkkailemalla isääni. Hän laittaa terveellistä ruokaa.
Hänen vuokseen halusin tehdä ruoanlaitosta ammatin.
Sinä voit pilkkoa
paprikat, Nauras.

Kun tulin Saksaan, elämä ei ollut helppoa. Olin kuvitellut
Saksan harmaaksi ja tylsäksi maaksi. Kaipasin aurinkoa.
Minun oli opittava kieli ja kirjoittamaan vasemmalta oikealle.

Koulussa toiset lapset pilkkasivat minua,
koska puhuin huonosti saksaa. Mutta olin hyvä
kuvaamataidossa ja maantiedossa.
Se sai toiset lapset kateellisiksi.
Piirustuksesi
on surkea!

15-vuotiaana, olin töissä baarissa: tarvitsin rahaa.

Kaksi olutta,
olkaa hyvät!

Suhtauduin siihen epäilevästi. Se kuulosti liian hyvältä ollakseen totta.
Niinpä suoritin muutaman viikon harjoittelun Bordeaux’ssa. Se oli mahtavaa.
Vatkaa
munanvalkuaiset
vaahdoksi,
Nauras.

Mahdollisuuden kouluttautua kokiksi tarjosi työvoimatoimisto.

Minulla on ollut Saksan passi nyt kaksi vuotta. Keittiötiimi on kuin perhe. Kaikki
ovat hyväksyneet minut, vaikka keittiö on miesten maailma. Kaikki ovat yhtä
mieltä loistavasta suklaakakustani. Mutta resepti on salaisuus!

En halunnut kuolla sodassa. Kuljin jalkaisin Turkin, Bosnia ja
Hertsegovinan, Kroatian ja Slovenian halki… Matkani kesti 21 päivää.
Tapasin veljeni Italiassa, ja hän ajoi minut Saksaan.

Alkuaika Saksassa oli vaikea. Oli aloitettava tyhjästä.
Minulla ei ollut yhtään mitään. Minun oli odotettava työlupaa monta
vuotta. Enkä saanut myöskään opiskella.

Olen pahoillani.
Minulla ei ole
sinulle töitä.

Emme olleet tavanneet viiteen vuoteen, enkä tunnistanut
häntä heti. Kun pääsin hänen autoonsa, nukahdin heti.
En ollut sulkenut silmiäni moneen päivään.

Haastatteluni työvoimatoimistossa oli hyvänlaatuinen sokki. Kaikki loksahti
paikoilleen, kun suoritin harjoittelun Ranskassa, Bordeaux’ssa.

Yhtäkkiä tiesin löytäneeni paikkani. Olin aivan varma. Olin ylpeä.
Minusta tulisi esikuva pojalleni, joka on syntynyt Saksassa.

Elämäni on nyt täällä, vaikka sydämeni onkin vielä Iranissa.
Minulla oli hyvin onnellinen lapsuus. Minulla on hyviä muistoja
kotimaastani. Isäni asuu siellä edelleen.

Minä voin
hoitaa
sipulit.

Kiitos, Nauras.

Kävin Iranissa muutama vuosi sitten. Hallitus ei enää etsinyt minua.
Palaan varmasti vielä… Ehkä avaan sinne hotellin, miksipä ei...
Olet päässyt
pitkälle, poika.

Tällä hetkellä keskityn kuitenkin koulutukseeni. Haluan matkustaa
ja oppia uutta Aasiassa (Kiinassa tai Japanissa). Minusta on hienoa,
miten siellä muotoillaan hedelmiä ja vihanneksia ja valmistetaan simpukoita,
äyriäisiä ja kalaa. Minulla on vielä paljon opittavaa.

Makuja
ja värejä

Suuntana Koblenz – Saksa
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Keittiömestarin
suositukset
Työpäiväni alkaa kahdeksalta keittiötiimin tapaamisella.
Puhumme päiväsuunnitelmasta ja resepteistä ja
jaamme tehtävät. Yleensä meitä on kolme: yksi vastaa
alkupaloista, toinen pääruoista ja lisukkeista ja kolmas
jälkiruoista. Minä teen mieluiten pääruokia ja jälkiruokia.

Makujen maailmaan
Työvoimatoimisto ja Euroopan sosiaalirahasto antoivat minulle
mahdollisuuden kouluttautua. Se kuulosti melkein liian hyvältä ollakseen
totta. Suhtauduin siihen epäilevästi. Harjoittelu Ranskassa, Bordeaux’ssa,
opetti minulle paljon. Opin tiettyjä työskentelymenetelmiä ja kokeilin
erilaisia lähestymistapoja ruoanlaittoon. Olen aina rakastanut leipomista
ja jälkiruokien valmistusta. Hankkeen avulla opin, että keittiössä on paljon
muutakin minua kiinnostavaa.
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Muotoilua
raaka-aineilla
Joka kerta, kun käsittelen raaka-ainetta, mietin sen
makua ja sitä, miten voisin käyttää sitä reseptissä.
Tarkkailen mielelläni asiakkaiden reaktioita heidän
maistaessaan ruokiani, etenkin jos olen tehnyt
jotain uutta tai epätavallista. Olen myös tarkka
siitä, miten ruoat asetellaan lautaselle. Olen
todellinen perfektionisti. Yritän motivoida kollegojani
toimimaan samoin.

Kokeiluja keittiössä
Parasta koulutuksessani on se, että minuun luotetaan: kykyihini
uskotaan. Kaikkein tyytyväisin olen silloin, kun kokeilen keittiössä
jotakin uutta, uusia makuyhdistelmiä, ja asiakkaat nauttivat
luomuksistani. Luon mielelläni erikoisia, aivan uusia ruokalajeja,
joilla teen vaikutuksen asiakkaisiin.

Täynnä elämää
Suuntana Koblenz – Saksa

MYK4international-hanke muutti elämäni. Minusta on valtavan
hienoa, että Eurooppa tukee nuoriaan tämänkaltaisella
koulutusmahdollisuudella. Tunnen nykyään olevani täynnä
elämää ja rakastan työtäni. Tunnen itseni tarpeelliseksi.
Elämäni on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Kun olen
keittiössä, tunnen olevani kotona.
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Lublin

Hanke: Initiative is a woman IV
Tuen saajat: naiset, jotka haluavat perustaa
pienyrityksen ja johtaa sitä
Hankkeen kesto: tammikuu 2011 – elokuu 2012
Kokonaisbudjetti: 2 951 186 zlotya
ESR:n osuus: 2 508 508 zlotya
Osanottajia: 72
Maa: Puola
Organisointi: Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
http://www.fundacja.umcs.lublin.pl/

Anna,
päiväkodin omistaja

Lublin

Suuntana Lublin – Puola

Suuntana

http://ec.europa.eu/esf
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Salainen
puutarha
Raittiin ilman
tuulahdus
Olen 25-vuotias. Asun vanhempieni kanssa Lublinin
laitamilla sijaitsevassa kylässä. Aikaisemmin
kokeilin asumista kaupungissa veljeni ja hänen
opiskelijatovereidensa kanssa, mutta tajusin pian
olevani siihen liian vanha. Opiskelijaelämä ja juhliminen
yötä myöten eivät oikein sovi yhteen uran asettamien
vaatimusten kanssa. Saan toisaalta nopeasti
tarpeekseni maaseudusta. Niinpä teen päinvastoin kuin
useimmat ihmiset: vietän viikonloppuni kaupungissa.
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Täydelliset vastakohdat
Minulla on kaksijakoinen luonne. Yhtäältä olen erittäin järjestelmällinen,
kurinalainen ja vastuullinen: haluan voida kontrolloida kaikkea. Niinpä minun
on tasapainotettava tätä luonteeni vakavaa puolta muulla toiminnalla. Tämä
selittää kiinnostukseni extreme-urheiluun: tarvitsen adrenaliinia ollakseni
tasapainossa. Uneksin leijalautailun ja laskuvarjohypyn kokeilemisesta.
Juoksen myös melkein joka päivä. Pidän lenkkeilystä todella paljon.

Intohimona
matkustaminen
Suuntana Lublin – Puola

Minulla on paljon ystäviä Varsovassa. Silloin tällöin ”katoan”
mielelläni heitä tapaamaan. Käymme ulkoilmakonserteissa ja
festivaaleilla ja kuuntelemme rokkia. Koska olen oma pomoni,
päätän itse ajankäytöstäni. Matkustan myös ulkomaille. Olen
ollut viisi kertaa Italiassa, niistä kolme kertaa Roomassa.
Rakastan Italiaa. Yksi opettajistani sai minut ihastumaan
maahan. Opettelin italiaa ja puhun sitä sujuvasti.
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Olen 25-vuotias. Pyöritän päiväkotia, jonka perustin Lublinin
esikaupunkialueelle. Opiskelin oikeustiedettä, joten en aikonut
päätyä tämänkaltaiseen työhön. Kun työskentelin opiskeluaikana
apulaisena päiväkodissa, tajusin että minut oli tarkoitettu tekemään
tätä työtä. Teen sitä todella mielelläni. Tunnen oloni tyytyväiseksi ja
vapaaksi, ja vietän todella mielelläni joka päivä aikaa lasten kanssa.

Minulla ei ole erityisiä muistoja lapsuudestani. Vanhempieni mukaan olin kuitenkin kovaääninen,
herkkä pieni tyttö, joka halusi aina olla huomion keskipisteessä.

Sekä vanhempani että isovanhempani olivat opettajia.
Lapsista huolehtimisen täytyy olla meillä geeneissä...
Teen sinulle välipalaa.
Mene aloittamaan läksyt.

Onneksi, vanhempieni mukaan
siis, rauhoituin lopulta…

Tästä syystä en uskonut lähteväni samalle tielle kuin he, tai
ylipäänsä huolehtivani lapsista. Minulla ei ollut kokemusta
alalta. Olin vain ollut joskus lastenvahtina teini-iässä;
olin vahtinut serkkujani.

Kerron teille sadun…
Mutta sen jälkeen valot
sammuvat!

Vanhempani olivat hyvin iloisia valinnastani – tietenkin!
He kannustivat minua sille tielle.

Oletko ajatellut, mitä haluat
tehdä isona, Anna? Olisi aika
miettiä sitä hiukan…

Minusta
tulee
asianajaja!

Mutta sitten aloin kapinoida. Kun vanhempani iloitsivat siitä,
että opiskelisin oikeustiedettä, tein täyskäännöksen ja kerroin
heille aikovani opiskella islamilaista taidetta.

Äitini reagoi järkevästi. Hän
tiesi, miten itsepäinen olin, joten
hän antoi minun tehdä oman
valintani. Joten loppujen lopuksi
kirjoittauduin oikeustieteelliseen.

Olin hyvin ahkera opiskelija, ja tulevaisuuteni asianajajana oli suunniteltu valmiiksi.

Sitten tapahtui jotain: sain työpaikan avustajana päiväkodissa.

Pidin siitä niin paljon, että päätin järjestää
opiskeluaikatauluni työaikojeni mukaan.

Viimeisenä vuonna organisoinnista
tuli kuitenkin hyvin hankalaa. Minun oli
lopetettava työt voidakseni keskittyä
opintoihini. Se oli sydäntäsärkevää.

Suoritin oikeustieteen tutkintoni. En halunnut heittää hukkaan kaikkea sitä tietoa. Tutkittuani asioita hiukan
aloin etsiä tiloja Lublinin ulkopuolelta, koska kaupungissa oli jo riittävästi yksityisiä päiväkoteja.

Budjettini ei sallinut minun remontoida kiinteistöä ja ostaa kaikkia tarvitsemiani
varusteita. Siksi otin yhteyttä yhdistykseen, jonka rahoittamiseen ESR osallistuu.
Se auttoi minua taloudellisesti ja koulutti minua aloilla, joista en tiennyt tarpeeksi.

Kurssit kattavat
myös hankkeesi
markkinoinnin,
mainonnan ja
taloushallinnon.

Tein tämän kaiken salassa. En halunnut kertoa vanhemmilleni
päätöksestäni, ennen kuin kaikki oli valmiina.

Investoin tähän hankkeeseen paljon aikaa. Mutta se on tehnyt minusta niin onnellisen, etten kadu sitä
yhtään. Kun vertaan elämäntapaani entisten luokkatoverieni elämään, huomaan, että omani on sekä
vähemmän stressaavaa että palkitsevampaa. Lapsista saa myönteistä energiaa koko päivän!

Lapsen sielu

Suuntana Lublin – Puola
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Arvokkaita hetkiä
Lempihetkeni on se aika päivästä, kun voin
pitää tauon ja viettää aikaa lasten kanssa
heidän huoneessaan. Se on hetki, josta
todella nautin joka päivä. Istuudun leikkimään
heidän kanssaan. Ja yhtäkkiä kaikki huoleni
vaikuttavat mitättömiltä ja ongelmani
haihtuvat. Kun katselen lapsia ja jaan
heidän maailmansa, hymyilen aina.
Se on lapsuuden taikaa.

Vastuullinen nainen
Minulle tuottaa valtavaa tyydytystä, että olen pystynyt luomaan paikan, joka
vastaa alueen todelliseen tarpeeseen. Olin kuitenkin todella stressaantunut, kun
ensimmäistä kertaa elämässäni maksoin kolmen työntekijäni palkat. Tajusin
yhtäkkiä, että näiden ihmisten taloudellinen turvallisuus riippuu minusta. Se on
raskas taakka. Mutta samalla se motivoi minua tekemään jatkuvasti parannuksia.
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Oikea tie
Suurin osa työstäni liittyy
velvollisuuksiini johtajana: hallintoon,
vakuutuksiin, sopimuksiin… Olen
tietenkin tiiviissä yhteydessä
vanhempiin, mutta myös
työntekijöihini. Näin he voivat kertoa
minulle, mitä he tarvitsevat ja mitä
päiväkoti tarvitsee. Meillä on tällä
hetkellä hieman liikaa lapsia. Avasin
päiväkodin reilut kaksi vuotta sitten,
ja haluaisin laajentaa tiloja, koska
minulla on lapsia jonotuslistalla.

Valinnanvapaus
En ole koskaan katunut sitä, etten ryhtynyt asianajajaksi. Lublin on
pieni kaupunki, jossa on kaksi oikeustiedettä opettavaa yliopistoa,
joten alalta on vaikeaa löytää töitä lähtemättä muualle. Monet
koettavat onneaan Varsovassa. Työpaikan saaminen on kovan
kilpailun takana. Minä tarvitsin rennomman, vähemmän stressaavan
työn. Kun näen, millaisia paineita yliopistoystävilläni on, sanon
itselleni olevani onnekas, kun saan tyydytystä työstäni.

Kekseliäs ilmapiiri
Suuntana Lublin – Puola

Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Inititiave is a
woman -säätiössä, joka auttoi minua rahoittamaan hankkeeni,
olen tavannut monia naisia, jotka ovat aktiivisia ja itsenäisiä
kuten minäkin ja ovat perustaneet oman yrityksen. Pidämme
yhteyttä ja todella tuemme toisiamme. Tapaamme säännöllisesti
ja keskustelemme kokemuksistamme. Vietämme myös
mielellämme aikaa kauneussalongissa, jonka yksi
ystävistämme on avannut. Autamme toisiamme paljon.
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Vilna

Hanke: Towards Work – välityspalvelujen kehittäminen
kuulovammaisten rekrytoinnissa
Tuen saajat: kuulovammaiset
Hankkeen kesto: maaliskuu 2009 – joulukuu 2012
ESR:n osuus: 891 055 euroa
Kokonaisbudjetti: 891 055 euroa
Osanottajia: 665
Maa: Liettua
Organisointi: Liettuan kuurojen yhteisö
http://www.lkd.lt/

Jolanta,
ompelija

Vilna

Suuntana Vilna – Liettua

Suuntana

http://ec.europa.eu/esf
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Vuoropuhelua
Huipulla
Asun Vilnassa isäni ja äitini kanssa, TV-tornin lähellä.
Joskus menen ylös tornin huipulle. Se on hienoa, koska
sieltä näkee koko kaupungin. Tunnen olevani vapaa
kotona: minulla on oma huoneeni, ja olen itsenäinen.
Minulla on veli, mutta hänellä on perheensä kanssa
oma talo. Hänellä on kaksi lasta. Isäni ja veljeni eivät
oikeastaan ymmärrä viittomakieltä. Mutta äitini
ymmärtää. Vietämme paljon aikaa yhdessä, koska hän
ei käy töissä.
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Tuokiokuvia
Olen hyvin sosiaalinen. Minulla on paljon kuuroja ystäviä. Kuurot
muodostavat yhteisön. Kadulla ”puhumme” hyvin nopeasti
toisillemme. Juttelen ystävieni kanssa myös verkossa. Kun
tapaamme kaupungilla, otan koirani mukaan. Meistä on hauskaa
katsella sen leikkejä. Tapaamme yleensä aukiolla katedraalin edessä.
Otan aina paljon valokuvia. Teen niin myös matkustaessani.
Äitini kannustaa minua hyödyntämään saamani tilaisuudet.
Olen ollut kaikilla koulun järjestämillä matkoilla ja käynyt jo
Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa.

Yhteys
Suuntana Vilna – Liettua

Minulla on läheinen suhde äitiini. Tietyistä aiheista on vaikea puhua
kommunikaatio-ongelman takia. Vuoropuhelu on helpompaa kuurojen
ystävieni kanssa. Joskus äitini kohtelee minua kuin lasta ja luulee
suojelevansa minua. Hän unohtaa, että olen aikuinen. Joskus hän
kontrolloi ihmissuhteitani. Hän pelkää, että ystävystyn väärien ihmisten
kanssa. Se on silloin tällöin luonut jännitteitä välillemme… Mutta se ei
koskaan kestä kauan. Teemme pian sovinnon.

55

Nimeni on Jolanta. Olen 25-vuotias ompelija. Olen
töissä kuuluisalla vilnalaisella suunnittelijalla, jolla on
oma tuotemerkki. Olen vastuussa kirkolle tehtävistä
vaatteista. Olen kuuro ja mykkä. Olin kolmevuotias, kun
lääkärit havaitsivat vammaisuuteni. Minulla on perhe
ympärilläni, ja rakastan työtäni. En muuttaisi asioita
mistään hinnasta.

Kun olin aivan pieni, äitini vei minut eri sairaaloihin testattavaksi.
Kun saatiin selville, että olin kuuro, se oli perheelle suuri sokki.

Äitini kertoi minulle, että silloin ihmiset olivat hyvin ahdasmielisiä.
Ihmiset pelkäsivät kuuroutta. Lääkärit yrittivät löytää jotain,
mitä syyttää vammastani. He sanoivat, että se oli äitini vika.

Äitini otti heidän absurdin kritiikkinsä hyvin raskaasti.
Hän ei tiennyt, miten reagoida. Hän itki paljon.

Mielipiteet ovat muuttuneet hieman. Mutta ennen kaikkea äitini on nyt vahvempi.
Hän on päässyt eroon lääkärien sanomista asioista.

Hän opetteli viittomakieltä kommunikoidakseen kanssani.
Hän ei osaa sitä aivan sujuvasti; meillä on oma kielemme.

Meillä ei ollut juuri toivoa siitä, että minulla olisi jonain
päivänä tavallinen työpaikka. Yhteiskunta ei ole kovin avoin
vammaisuudelle. On harvinaista, että pystymme löytämään
palkitsevan työn, josta todella pidämme.

Mutta minulla oli onnea.

Olen aina ommellut ja kirjaillut mielelläni. Siksi äitini ilmoitti minut
kouluun puhuttuaan siitä jonkun kanssa koulutuskeskuksessa.

Se oli hieno tilaisuus, mutta myös hyvin pelottavaa.
Minulla ei vielä ollut paljonkaan itseluottamusta.

Koulussa todella löysin oman tieni.
Kolmantena vuonna opettajani, joka tunsi Daivan,
ehdotti harjoittelua tämän luona.

Aluksi en voinut mennä töihin yksin. Äitini oli saatettava
minut. Kaupunki pelotti minua. Tunsin olevani eksyksissä.

Lopulta kuitenkin totuin siihen ja tulin itsenäisemmäksi.

Daiva suostui, ja minulla alkoi uusi elämänvaihe. Vaikka olin alussa ehkä hidas,
löysin tieni. Olemme nyt työskennelleet yhdessä kaksi vuotta.

Harjoitteluni lopussa opettajani kysyi Daivalta,
ottaisiko hän minut töihin koeajalle.

Olen ainoa kuuro työpajassa, mutta kollegani ja minä ”ymmärrämme” toisiamme oikein hyvin,
joka mielessä. Minulle on tärkeää tuntea olevani hyödyksi yhteiskunnalle.
He kunnioittavat erilaisuuttani ja pieniä vikojani. Se on mielestäni tärkeintä.

Vikkelät sormet
Varhainen kutsumus
Suuntana Vilna – Liettua

Olen kirjaillut mielelläni yläkoulusta lähtien. Otin ennen
paljon valokuvia, ja yritin jäljentää niitä kirjomalla.
Tällaisen vamman kanssa ei ole helppoa löytää
paikkaansa yhteiskunnassa. Olen onnekas, kun saan
tehdä mieluista työtä, joka oli minulle aluksi vain
harrastus. Koulutuskeskus ja Euroopan sosiaalirahasto
antoivat minulle mahdollisuuden saada rakastamani
työn. Se on minulle täydellinen... Olen onnellinen täällä.
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Huuliltalukua
Tulen hyvin toimeen Gretan kanssa; hän on Daivan, omistajan, assistentti. Greta
kertoo minulle päivän töistä ja organisoi aikatauluni. Kommunikoin hänen kanssaan
kirjoittamalla. Pystyn lukemaan hänen huuliltaan. Greta kannustaa minua aina.
Tiedän, että olen joskus muita hitaampi, mutta olen myös hyvin ahkera työssäni.
Ja laatu on meille erittäin tärkeää. Sitä asiakkaamme odottavat.

Väärinkäsityksiä
Aina ei ole helppoa olla kuuro. Ihmisten reaktiot voivat olla vähän
hölmöjä. Joskus töihin mennessäni nuoret näkevät minun viittovan
toisen kuuron tai jopa äitini kanssa ja tekevät minusta pilaa. Nykyään
en kiinnitä heihin huomiota. Vammani tietenkin rajoittaa vuorovaikutustani
toisten kanssa. Työssäni löydän kuitenkin aina tapoja kommunikoida
kollegojeni kanssa ja ymmärtää toisiamme. Joskus käytän puhelintani
lauseiden kirjoittamiseen.
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Uusi tuotesarja
Daivalla on aina paljon uusia ideoita. Hän on todella luova. Hän
näyttää pitävän kirjonnastani ja malleista, joita osaan suunnitella,
ja haluaa minun osallistuvan uuden kirkkotekstiilisarjansa
lanseeraamiseen. Työskentelen erittäin huolellisesti tämän
projektin parissa, koska en halua tuottaa hänelle pettymystä.
Hänen luottamuksensa imartelee minua, ja olen siitä hyvin ylpeä.

Kahvia ja suklaata
Suuntana Vilna – Liettua

Tulen hyvin toimeen kollegojeni kanssa, vaikka emme olekaan kovin
läheisiä. Työskentelemme yhdessä, ja se muodostaa yhteyden. Kollegani
tuovat mielellään töihin valokuvia lapsistaan ja puhuvat siitä, mitä tekivät
viikonloppuna. Minä otan valokuvia kotona tekemistäni kirjontatöistä ja
näytän niitä Gretalle ja kollegoilleni. Istumme yhdessä kahville, ja joskus tuon
suklaata. Äitini käy usein tapaamassa minua, ja näytän hänelle töitäni.
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Salamanca

Hanke: Tutkijakoulutus Kastiliassa ja Léonissa
Tuen saajat: tutkijat
Hankkeen kesto: 2007–2013
Kokonaisbudjetti: 156 000 000 euroa
ESR:n osuus: 125 000 000 euroa
Maa: Espanja
Organisointi: Kastilian ja Léonin
itsehallintoalueen opetusministeriö
http://www.jcyl.es/

Carlos,
kliinisen biologian tutkija

Suuntana Salamanca – Espanja

Suuntana

Salamanca

http://ec.europa.eu/esf
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Yöihmisiä
Biotooppi
Salamanca on kaupunki, jossa historia tulee vastaan joka
kadunkulmassa. Se on minun biotooppini. Kävelen mielelläni joen
varrella tai menen ystävieni kanssa ulos nauttimaan drinkeistä
jollakin vanhan kaupungin terasseista. Kesäaikaan yöelämä on
todella uskomatonta: kadut sykkivät elämää. Kaikki menopaikat
ovat keskittyneet samalle alueelle. Siellä voi liikkua mielensä mukaan
baarista toiseen. Ja koska juomat ovat niin halpoja, ei ole helppoa
pysyä selvänä!
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Kitarasankari
Olen soittanut kitaraa 15-vuotiaasta saakka. Valitettavasti rockbändi, jossa
soitin, ei enää ole kasassa. Soitan vieläkin, mutta nyt yksin huoneessani.
Rakastan kaikenlaisia instrumentteja. Minä myös laulan. Viime vuonna joulun
aikaan esitin Bon Jovin kappaleen ”It’s my life”. Voitin taulutietokoneen.
Koko perheeni rakastaa musiikkia. Veljeni soittaa poikkihuilua. En kuuntele vain
yhdentyyppistä musiikkia, pidän kaikesta: mm. rokista, hevimetallista, popista,
elektronisesta ja klassisesta musiikista.

Kelloa vastaan
Suuntana Salamanca – Espanja

Vaikken jalkavamman takia enää juokse ammattimaisesti,
käyn vieläkin lenkillä. Minun on juostava joka päivä. Se auttaa
minua rentoutumaan ja nukkumaan paremmin. Myös jalkapallo
auttaa rentoutumaan: pelaan kerran viikossa ystävieni kanssa.
Muita harrastuksiani ovat videopelit, elokuvissa käynti ja
lukeminen: pidän dekkareista, runoista ja keskiaikaan sijoittuvista
romaaneista. Luen niin paljon kuin pystyn. Kompromissit, joita
minun on tehtävä harrastusteni vuoksi, ovat joskus vaikeita.
Se johtuu etenkin siitä, ettei työni jätä minulle paljonkaan
vapaa-aikaa.
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Nimeni on Carlos, ja olen 27-vuotias. Asun ja työskentelen Salamancassa,
missä vietin lapsuutenikin. Minulla on maisterintutkinto, aiheena syövän
kliininen biologia. Olen työskennellyt vuoden ajan syöpätutkimuskeskuksessa.
Tämä tauti on vaikuttanut minuun henkilökohtaisesti, sillä monet sukulaiseni
ovat sairastuneet siihen. Jaan aikani tutkimuksen, musiikin ja urheilun kesken.
Olen luonteeltani hyperaktiivinen.

Isäni mukaan olen aina ollut hyperaktiivinen.
Hän jopa muistaa minun pudonneen usein kehdosta!

Minusta olisi voinut tulla arkkitehti
tai insinööri. Rakastin Meccano- ja
Lego-palikoita. Ne olivat lempilelujani.

Eräänä päivänä keksin rakentaa legoista Eiffelin tornin. Rakensin sitä koko kesän.
Mutta minulta puuttui joitakin palikoita, joilla saada se valmiiksi.

Vaikuttavaa, Carlos!
Kun saat sen valmiiksi,
vien sinut katsomaan
alkuperäistä!

Aloin pelata jalkapalloa jo hyvin nuorena. Minun oli kanavoitava ylimääräinen energiani johonkin.

Juoksuaikana aloin myös opetella kitaransoittoa,
ja eräs ystävä pyysi minua bändiinsä.

Vuonna 2001 liityin yleisurheiluseuraan.
Otin juoksemisen hyvin vakavasti
monta vuotta. Voitin joitain
palkintojakin kansallisella tasolla.
Jalkavamma merkitsi kuitenkin
ennenaikaista loppua uralleni.

Musiikkimme oli jossain rokin, punkin ja metallin välimaastossa. Nauhoitimme yhden kappaleen studiossa.
Minä lauloin ja soitin kitaraa. Veljeni, joka nyt asuu Toledossa, soitti bändissä pianoa.

Vietin paljon aikaa metsässä, maaseudulla, tarkkaillen kukkia ja hyönteisiä. Isäni,
joka on biologian professori, otti minut mukaansa.

Nämä ovat
huhtasieniä.
Otetaan mukaan!

Kiinnostukseni biologiaan johtuu varmaan siitä, että isäni jakoi intohimonsa
kanssani. Hän opetti minulle, miten eläin- ja kasvimaailma toimii.

Olin hyvin utelias tietämään kaiken.
Pommitin isääni kysymyksillä.

Minulla oli onni olla hänen oppilaansa.
Oli siis luonnollista, että keskityin yliopistossa biologiaan.

Maailmamme synnyttää enemmän
kysymyksiä kuin vastauksia.

Ajattelin, että voisin antaa tutkimukseen oman pienen panokseni.

Euroopan sosiaalirahasto antoi minulle
mahdollisuuden tavata muita nuoria,
jotka jakavat arvoni ja innostukseni.

Sinua ei näkynyt eilen
Mirandan luona!

Yliopisto avasi minulle monia ovia. Uskon valinneeni oikean.

Olin minä siellä!
Mutta pääsin sinne
vasta myöhään…
todella myöhään!

Tällä tasolla kaikki kamppailevat
syövän voittamiseksi. Minun
kutsumukseni on testata uusia
lääkkeitä paksusuolen syövän
selättämiseksi. Toivon työmme
pelastavan joskus ihmishenkiä. Se
motivoi meitä kaikkia.

Kestävyysjuoksu

Suuntana Salamanca – Espanja
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Äärettömän pientä
Biotieteet ovat aina kiehtoneet minua. Pienenä olin
innostunut hyönteismaailmasta, kasveista ja eläimistä.
Minua kiehtovat äärettömän pienet asiat, se miten meitä
ympäröivä universumi on järjestynyt ja miten se sääntelee
itseään. Isäni tuki minua aina, lapsuudesta saakka,
kaikissa havainnoissani ja biologian oppimisessa.
Kaikki jäljet johtavat takaisin isään. Uskon hänen
olevan ylpeä siitä, että seurasin hänen jalanjälkiään.
En olisi tässä asemassa nyt ilman häntä.

Kärsivällisyyttä
ja sitkeyttä
Työmme edellyttää runsaasti sitkeyttä, keskittymistä ja
kärsivällisyyttä. Meidän on oltava erittäin joustavia. Tarvitsemme
paljon aikaa, jotta tutkimuksemme voi onnistua. Ensimmäiset
kuukauteni olivat vaikeita ja turhauttaviakin. En juuri edistynyt.
Mutta päättäväisyyteni kantoi lopulta hedelmää. Katson olevani
onnekas, sillä loppujen lopuksi sain hyviä tuloksia, joista voisi olla
apua muille tutkijoille.
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Vahva luonne
Olen perfektionisti. Työskentelen
mielelläni järjestelmällisesti. Päässäni
kaikki on järjestyksessä. Inhoan
improvisointia. Työssäni, samoin kuin
jokapäiväisessä elämässäni, olen hyvin
kurinalainen. Ymmärrän, ettei se ole aina
helppoa muille, varsinkaan siksi, että
olen joskus hyvin impulsiivinen. Jotkut
saattavat inhota minua sen vuoksi.
Hyväksyn sen silti. Kun jää on murrettu,
kaikki sujuu hyvin.

Uusia kokeita
Pomoni keskittyvät kokeiden suunnitteluun ja toteutukseen. He hankkivat minulle
tarvittavat välineet, ja minä sovellan opittuja asioita. Analysoin tulokset heidän
puolestaan. Testaamme uusia lupaavilta vaikuttavia lääkkeitä paksusuolen
syövän voittamiseksi. Saamme hyviä tuloksia in vitro -kokeissa. Se ei kuitenkaan
tarkoita, että lääkkeet parantavat syövän. On silti todennäköistä, että niitä
testataan lähitulevaisuudessa kliinisissä kokeissa.

Jokapäiväinen taistelu
Suuntana Salamanca – Espanja

Toivon, että voin vielä monta vuotta kohdistaa energiani tähän
työhön, jota rakastan. Toivon myös, että tulevaisuudessa monet
ihmiset hyötyvät tutkimukseni tuloksista. Jatkaisin mielelläni
työtä tämänhetkisen työnantajani palveluksessa, mutta tämä on
vaikeaa aikaa kaikille Espanjassa. Nykyään on harvinaista, että
tutkija saa pitkäaikaisen työsopimuksen. Tulevaisuuteni on joka
tapauksessa tutkimuksessa, jatkuvassa taistelussani syöpää
vastaan. Tässä keskuksessa tai jossain muualla.
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Kuusi ESR:n rahoittamaa hanketta
Lillen integraatio- ja työllisyyssuunnitelma (PLIE)
Lillen kaupungissa Ranskassa lahjakkaat ja innokkaat ihmiset saavat tilaisuuden vaihtaa
menestyksekkäästi alaa. Lillen integraatio- ja työllisyyssuunnitelman (PLIE) tarkoituksena
on avata työmarkkinat kaikenikäisille ihmisille, joilla on erilaisia pätevyyksiä. Suunnitelman
avulla osanottajat voivat kehittää strategisen toimintasuunnitelman, ennakoida taloudellisia
muutoksia ja edistää paikallista kehitystä poistamalla työllistymisen esteitä. Sosiaalisen
syrjäytymisen vaikutuksista kärsivät osanottajat tarvitsevat tukea: heitä autetaan, kunnes he
palaavat kokopäivätyöhön. Paluun suunnittelemiseksi hankkeessa saatetaan yhteen institutionaalisia ja taloudellisia
kumppaneita sekä työmarkkinaosapuolia, tarjotaan harjoittelumahdollisuuksia ja koulutusta ja tuetaan osanottajia
työnvälitystoimistojen kanssa asioinnissa.
Lillen integraatio- ja työllisyyssuunnitelma (PLIE)
http://www.mde-lille.fr/

MYK4international
MYK4international-hankkeessa, jota hallinnoi gastronomia-alan koulutuskeskus Saksan
Koblenzissa, tarjotaan heikossa asemassa oleville nuorille tilaisuus hotelli- ja cateringalojen koulutukseen. Nuoret osallistuvat kursseille oppiakseen taitoja ja hankkiakseen
tarvittavan pätevyyden, jotta saisivat töitä ravintola-, palvelu- tai kodinhoitoalalla.
Oppilaat tekevät myös työmatkoja Bordeaux’n alueelle Ranskaan kehittääkseen
edelleen taitojaan käytännön ympäristössä. Sen lisäksi, että osanottajat hankkivat
ammattiosaamista, he hyötyvät uusista sosiaalisista ja kulttuurikokemuksista ja voivat
myös oppia vierasta kieltä. Opettajat seuraavat säännöllisesti oppilaiden sosiaalisten, henkilökohtaisten ja
ammatillisten taitojen kehittymistä. Jos he suoriutuvat loppukokeesta, he saavat tunnustetun pätevyyden.
IKAB
http://www.ikab.de/portrait/index_en.html
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XtraVert,
toteuttaja Real
Ideas Organisation
(RIO)
XtraVert auttaa nuoria
työttömiä Newquayssa
(Yhdistyneessä
kuningaskunnassa) tarjoamalla heille tilaisuuden
hankkia uusia taitoja motivoivassa ympäristössä.
Hankkeen tarkoitus on opettaa 16–19-vuotiaille
puusepäntaitoja, joita tarvitaan skeittiramppien
rakentamisessa. Näin skeittiseurat saavat
ramppeja käyttöönsä, mutta tärkeintä on
se, että nuoret saavat tilaisuuden hankkia
pätevyyden. Nuoret oppivat ammatin perusasiat
ja luovuutta vaativat piirteet ohjelmassa,
joka antaa heille käytännön kokemusta
puusepäntyöstä. Kurssilta lähtiessään heillä
on kaikilla omat työkalut ja turvavarustus,
paremmat työllistymismahdollisuudet, todistus
sekä terveyteen, turvallisuuteen, huoltoon ja
asiakaspalveluun liittyvää osaamista. Tärkeintä
on kuitenkin, että heidän uskonsa omiin kykyihin
on parantunut.
XtraVert
http://xtravert.realideas.org/

Initiative is a woman IV
Lublinissa, Puolassa, Initiative is a woman IV -hankkeessa autetaan naisia
perustamaan omia yrityksiä ja työskentelemään kohti menestystä. Tästä
laaja-alaisesta lähestymistavasta ovat hyötyneet muun muassa ompelijat,
tatuointitaitelijat, purjehduskoulun omistajat ja yksityisetsivä. Suoritettuaan
liiketoimintasuunnitelman laatimista koskevan koulutuksen osanottajat saavat
koulutusta yrityksen perustamisessa ja johtamisessa. Tämän jälkeen hankkeen
aiemmat menestyneet tuensaajat auttavat lupaavien ehdokkaiden koulutuksessa. Myös äitien tarpeet on otettu
huomioon, jotta hekin voivat osallistua: lapsille on tarjolla päivähoitopaikka.

Towards Work –
välityspalvelujen kehittäminen kuulovammaisten rekrytoinnissa
Kuulo-ongelmaisten rekrytoinnin edistämiseksi Towards Work -hankkeessa tarjotaan monenlaisia
välityspalveluja, kuten neuvontapalveluja ja tukea työhön sijoittumisessa. Hanke on juuri voittanut
Euroopan unionin RegioStars 2013 palkinnon videofilmeillä, joiden tavoitteena on kannustaa koko
yhteiskuntaa ja erityisesti potentiaalisia työnantajia arvostamaan kuulovammaisten panosta. Kaksi
kolmasosaa kampanjaan osallistuneista 600 ihmisestä on onnistunut löytämään töitä.
Liettuan kuurojen yhteisö
http://www.lkd.lt/

Tutkijakoulutus Kastiliassa
ja Léonissa
ESR:n toimintaan Kastiliassa ja Léonissa
kuuluu koulutusta tutkimuksen,
kehittämisen ja innovoinnin aloilla.
Koulutus antaa nuorille tutkijoille
mahdollisuuden lisätä osaltaan alueen
tutkimuspotentiaalia. Tavoitetta
tuetaan myös osallistumalla yliopistoja,
tutkimuskeskuksia ja yrityksiä yhteen
saattavien verkostoitumistoimien
rahoitukseen. Hankkeeseen on vuosina
2007–2013 osallistunut 200 tutkijaa
Kastilian ja Léonin alueen yliopistoista
ja tutkimuskeskuksista.
Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es/

Seitsemän elämää – Matkalla menestykseen Euroopan sosiaalirahaston kanssa

Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
http://www.fundacja.umcs.lublin.pl/
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Mikä on Euroopan sosiaalirahasto?

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkein työkalu, jolla Euroopan unionissa tuetaan työllistymistä. Se auttaa ihmisiä löytämään laadukkaampia työpaikkoja
ja luo tasavertaisemmat työllistymisedellytykset kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi se panostaa inhimilliseen
pääomaan – mikä on välttämätöntä työvoiman kilpailukyvyn varmistamiseksi. ESR:n vuotuinen budjetti on 10 miljardia euroa, ja sen avulla parannetaan
miljoonien eurooppalaisten työllistymismahdollisuuksia. Rahaston toiminnassa keskitytään erityisesti niihin, joiden on kaikkein vaikeinta löytää töitä, kuten
nuoriin ja iäkkäämpiin työntekijöihin. Tämä keskittyminen epäedullisessa asemassa oleviin ryhmiin edistää sosiaalista osallistamista – mikä kertoo työllistymisen
tärkeästä merkityksestä osana ihmisten arkea ja sosiaalista integraatiota yhteiskuntaan.
ESR ei ole työvoimatoimisto, eikä se tarjoa suoraan työpaikkoja, vaan auttaa miljoonia ihmisiä parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan rahoittamalla
hankkeita kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla rahoitetaan kymmeniätuhansia hankkeita. Ne vaihtelevat
paikallisten yhdistysten hallinnoimista pienistä hankkeista, joiden tarkoitus on esimerkiksi parantaa vammaisten työllistymismahdollisuuksia, kansallisen tason
hankkeisiin, joilla edistetään koko väestön ammatillista koulutusta. ESR:n tukemien hankkeiden luonne, laajuus ja tavoitteet vaihtelevat suuresti, ja niiden
kohderyhmät ovat taustoiltaan hyvinkin erilaisia (esimerkiksi nuoret tai iäkkäät työnhakijat, opettajat, opiskelijat ja tulevat yrittäjät). ESR:n työn keskipisteessä
on tämä kansalaisten koko kirjo. Jos sinä haluaisit osallistua ESR:n hankkeisiin, kuten ihmiset, joista olet lukenut tässä albumissa, tutustu alla mainittuun
verkkosivustoon. Löydät sieltä ESR:n yhteystiedot omassa maassasi. Jos haluat tietää enemmän ESR:n tarjoamista mahdollisuuksista, hyödyllisiä tietolähteitä
ovat myös ESR:n kansalliset ja alueelliset verkkosivustot, samoin kuin paikalliset työvoimapalvelut.

http://ec.europa.eu/esf
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Tekijät
Maud Millecamps

Rudi Miel
Tournaissa, Belgiassa, vuonna 1965 syntynyt Rudi
Miel on valmistunut toimittajaksi. Viestintäkonsulttina
ja sarjakuvien käsikirjoittajana hän oli yksi Euroopan
parlamentin julkaiseman Troubled waters -albumin
tekijöistä – albumi voitti Alph-Art-viestintäpalkinnon
Angoulêmessa vuonna 2003. ”L’arbre des deux
printemps” (kuvitus Will & Co – Le Lombard),
johon hän laati käsikirjoituksen, palkittiin parhaana
ulkomaisena albumina vuoden 2001 Sobredan
sarjakuvafestivaaleilla Portugalissa. Rudi Miel on myös vuoden 2009 lopulla
kokonaisuudessaan julkaistun L’ordre impair -albumin (Le Lombard) toinen tekijä.
Miel on aiemmin tehnyt kaksi Euroopan sosiaalirahaston julkaisemaa sarjakuvaalbumia, ja hän keksi idean Seitsemän elämää -albumiin. Hän vastaa käsikirjoituksista,
haastatteluista ja osasta valokuvia.

Seitsemän elämää – Matkalla menestykseen Euroopan sosiaalirahaston kanssa

Maud Millecamps syntyi Charleroissa, Belgiassa, vuonna 1982. Hän on valmistunut
seuraavista taidealan korkeakouluista: École supérieure des arts Saint-Luc (Liège) ja
Académie royale des Beaux-Arts (Bryssel). Hän osallistui La boîte à bulles -kustantamon
yhteishankkeeseen ”Amour et désir” (2008) ennen ensimmäistä omaa sarjakuva-albumiaan
”Les gens urbains” (Quadrants 2010), joka perustuu Jean-Luc Cornetten tarinaan.
Maud piirsi yhden Euroopan sosiaalirahaston tuottaman Jump start -sarjakuvan neljästä
tarinasta (Nataline). Hän kuvitti Seitsemän elämää -albumin ja vastasi myös sen väreistä.
Maud Millecamps asuu Brysselissä ja viettää suurimman osan aikaansa kuvittaen ja piirtäen.
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Euroopan komissio
Seitsemän elämää – Matkalla menestykseen Euroopan sosiaalirahaston kanssa
Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto
2014 – 79 s. – 24,5 × 17,5 cm
ISBN 978-92-79-33435-1
doi:10.2767/33077

MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?
 Maksuttomat julkaisut:
 yksi kappale:
EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu)
 enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat:
Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm),
muissa kuin EU-maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm),
ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm)
tai soittamalla 00 800 6 7 8 9 10 11 (maksuton numero koko EU:n alueella) (*).
(*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun.

Maksulliset julkaisut:
 EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu).
Maksulliset tilaukset:
 Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

KE-03-13-154-FI-C

Tapaa Brigitte, James, Jolanta, Anna, Nauras, Ebrahim ja Carlos Seitsemän elämää
-albumissa. Ota selvää, miten he kaikki löysivät oman tiensä ja saivat onnistuneesti
päätökseen ammatillisen projektin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemien hankkeiden
ja ohjelmien ansiosta.
Seitsemän elämää -albumin lisäksi voit saada paljon lisätietoja ja katsoa heidän tarinansa
videoina ESR:n verkkosivustolta: http://ec.europa.eu/esf

Julkaisuja voi ladata tai tilata maksutta osoitteesta
http://ec.europa.eu/social/publications
Jos haluat saada ajantasaista tietoa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastosta,
tilaa maksuton sähköinen uutiskirje Social Europe e-newsletter osoitteesta
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

doi:10.2767/33077

