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UUTISKIRJE 06-2017 

Tämä Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirje on tarkoitettu kotouttamistyötä 
tekeville työntekijöille, sekä aiheista kiinnostuneille tahoille Itä-Suomessa. 
Siihen on koottu Itä-Suomen alueellisia ja muiden alueiden sekä valtakunnallisia 
uutisia, joita osaksi löytyy myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
nettisivustolta: kotouttaminen.fi / ajankohtaista Kotouttamiseen ja 
kotoutumiseen aiheen liittyvistä tulevista tilaisuuksista, koulutuksista sekä 
muista ajankohtaisista asioista voi ilmoittaa aluekoordinaattorille Tanja 
Mannerille sähköpostitse: tanja.manner@ely-keskus.fi  

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET 

Tilaisuudet  
Minun kansainvälinen Pieksämäkeni -tapahtuma  

Aika:   lauantai 11.11.2017 12:00 - 16:00 
Paikka: Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki 
Ohjelma: pieksamaki.fi/tapahtumat/minun-kansainvalinen-pieksamakeni-tilaisuus/ 

Tapahtumassa maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset esittelevät osaamistaan 
mm. esityksillä, erilaisilla työpajoilla ja esittely- ja myyntipisteillä. Tilaisuus on 
ilmainen ja kaikille avoin. Tilaisuuden yhteyshenkilö on Mervi Sirviö, 
mervi.sirvio@setlementti.fi, puh. 0504413374. 

 
Kansainvälinen Savonlinna –tapahtumaviikko, 13.-18.11.  

Kansainvälinen Savonlinna -tapahtumaviikko on osa Kansainvälistyvä ja 
monikasvoinen Etelä-Savo -tapahtumaa, joka järjestetään Suomen 100-
vuotisjuhlan kunniaksi. Kansainvälinen Savonlinna -tapahtumaviikolla ympäri 
Savonlinnan kaupunkia järjestetään keskustelutilaisuuksia, liikuntatunteja, 
yleisöluentoja, dokumenttinäytös, tanssi- ja lauluesityksiä, lasten 
askartelupaja sekä kurdilainen pop up -ravintola ja venäläinen pop up -kahvila, 
joissa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Tapahtumat ovat ilmaisia ja avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden yhteyshenkilö on Evangelia Antzaka, puh. 
050 4421 110, evangelia.antzaka@setlementti.fi, ja kansainväliset tapahtumat 
löytyy myös Viittakivi Oy:n facebook-sivulta: facebook.com/viittakivi 
 

Monikasvoinen Etelä-Savo - maahanmuuttajat ja savolaiset 

arkikohtaamiset. 

Aika:   tiistai 14.11. klo 13-17 
Paikka:  Mikkelin kaupungin kirjasto Mikkeli-Sali 
Lisätietoja Irja Sokka, irja.sokka@ely-keskus.fi , Etelä-Savon ELY-keskus 
 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.pieksamaki.fi/tapahtumat/?sijainti=1&sijainti_nimi=Kulttuurikeskus%20Poleeni
http://www.pieksamaki.fi/tapahtumat/minun-kansainvalinen-pieksamakeni-tilaisuus/
mailto:mervi.sirvio@setlementti.fi
mailto:evangelia.antzaka@setlementti.fi
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Yhdessä osallisuutta edistämässä – viranomaiset ja kolmas 

sektori  

Aika:  torstai 23.11.2017 klo 13:30 – 18:30 
Paikka: Etelä-Savon ammattiopisto, auditorio, Otavankatu 4, 50101 Mikkeli 
Ohjelma:  kotouttaminen.fi –sivustolle / Koulutukset ja tapahtumat 

Ilmoittautumislinkki  
Syksyn aikana on järjestetty kaksi Starttipajaa, joissa eri tahot ovat täyttäneet 
Kotoutumistarjottimia. Lisäksi tarjottimia on täytetty verkostotapaamisissa. 
Kotoutumistarjotin on väline, johon kootaan oma toiminta näkyväksi. Seminaarin 
päätteeksi käydään tarjottimien anti läpi. Näin saadaan kokonaiskuvaa Mikkelin 
alueella toimivista järjestöistä, heidän toiminnastaan ja viranomaisten roolista 
kotoutumisen tukemisessa. Lisäksi seminaarissa esittäytyy hankkeita, joiden 
toiminta tukee osallisuutta ja sitä kautta kotoutumista.  
Järjestäjät:  

 SPRn Starttivoimaa-hanke, Ulla Laakso, ulla.laakso@punainenristi.fi ,  
p. 040 860 1053 

 Monikulttuurikeskus Mimosa, Sigita Herrala, sigita.herrala@mimosa.fi  ,  
p. 050 357 2290 

 Kotona Suomessa –hanke, Tanja Manner, tanja.manner@ely-keskus.fi ,  
p. 0295 020 964 

 

ENNAKKOTIETO: New Start Finland! –foorumi 

Co-creation of community services for new residents 

BILINGUAL FORUM 

Aika:  maanantai 11.12.2017 klo 9 - 12:45 
Paikka: Itä-Suomen yliopistolla Kuopion kampuksella, Savilahdentie 6, 

Tietoteknia-rakennus, auditorio,  
Foorumin tarkoituksena on välittää eteenpäin New Start Finland! -osahankkeessa 
tähän mennessä saatua tutkimustietoa ja pilottien kokemuksia paikallisille 
toimijoille.  
Itä-Suomen yliopiston New Start Finland! -osahankkeessa tutkitaan keinoja, 
joilla voidaan edistää kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveyttä, 
hyvinvointia ja kotoutumista. Kesän ja syksyn 2017 aikana osahankkeessa 
toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnalliset pilotit eli kokeilut. 
Piloteissa kokeillaan erityisesti sosiaalisen markkinoinnin elementtejä. New 
Start Finland! on osa PROMEQ-hanketta (www.promeq.fi).  
Tule kuulemaan New Start Finland! -osahankkeessa ja piloteissa saatuja 
kokemuksia!  
Lisätietoja tulossa ja ilmoittautuminen aukeaa lähiaikoina. Yhteyshenkilö: 
projektipäällikkö Maija Hartikainen, maija.hartikainen@uef.fi p. 050 5296569. 
 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.lyyti.in/Yhdessa_osallisuutta_edistamassa__viranomaiset_ja_kolmas_sektori_7128
mailto:ulla.laakso@punainenristi.fi
mailto:sigita.herrala@mimosa.fi
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.promeq.fi/
mailto:maija.hartikainen@uef.fi
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Koulutukset 
Työssään maahanmuuttajia kohtaaville webinaarisarja  

Syksystä 2017 alkaen järjestetään webinaarisarja, jossa käydään läpi tärkeitä 
kotouttamistyöhön liittyviä teemoja. Vuosina 2017–2018 toteutettavat luennot 
pidetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9-11. Kotona 
Suomessa –hanke järjestää webinaarit yhteistyössä TEMin Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen kanssa.  
Kaikkia luentoja voi seurata myös etäyhteyden välityksellä tai katsoa jälkikäteen 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalta. Osaksi järjestetään 
paikallisissa ELY-keskuksissa etäkatsomoita. Koulutusmateriaalit julkaistaan 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen SlideSharen-tilin kautta. Kotouttamisen 
osaamiskeskus sosiaalisessa mediassa, mm. YouTube-kanavan sekä SlideShare-
palvelun osoitteet: http://kotouttaminen.fi/sosiaalinen-media  
Aiemmat webinaarit:  
1.9. ”Tervetuloa kotouttamisen pariin!” 
6.10. ”Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet” 

 
TULEVAT WEBINAARIT: 
Maahanmuuttajien reitit työelämään 
Aika:  Perjantai 3.11.2017 klo 9 -11 
Paikka:  Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston auditorio, Torikatu 34–40, Oulu 
Ohjelma: kotouttaminen.fi / Koulutukset ja tapahtumat 
Ilmoittautuminen (myös etäseurannalle) 27.10. klo 12 mennessä: linkki   
ELY-katsomo:  Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa.  

Lisätietoa ja ilmoittautuminen sähköpostitse ma 1.11.2017 
mennessä: aluekoordinaattori Tanja Manner,  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,  
(Huom.: paikkamäärä rajoitettu) 

 
Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä 
Aika:  Perjantai 1.12.2017 klo 9 -11 
Paikka:  Rovaniemi  
Ohjelma ja ilmoittautuminen (myös etäseurannalle) tulossa:  
kotouttaminen.fi / Koulutukset ja tapahtumat 
ELY-katsomo:  Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen sähköpostitse 29.11.2017 
mennessä: aluekoordinaattori Tanja Manner,  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,  
(Huom.: paikkamäärä rajoitettu) 
 

 
  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/sosiaalinen-media
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Kutsu_Maahanmuuttajan_reitit_ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n_3.11.pdf/b1318a0c-8002-43a2-8215-14d2de49ac40
mailto:etunimi.sukunimi@ely-
mailto:etunimi.sukunimi@ely-
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Pakolaisten mielenterveyden hyvinvointia tukeva kotouttaminen kunnissa –
koulutukset Itä-Suomessa 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke käynnistää lokakuussa Pakolaisten 
mielenterveyden hyvinvointia tukeva kotouttaminen kunnissa –koulutuksen. 
Koulutuksiin ei valitettavasti ole etäosallistumismahdollisuutta, mutta 
koulutusmateriaalia tallennetaan myöhemmin kotouttamisen osaamiskeskuksen 
SlideShare-palveluun.Aiheeseen voi orientoitua etukäteen tutustumalla Sylvia-
hankkeen aiempiin videoihin pakolaisten psykososiaalisen tuen tarpeiden 
tunnistamisesta. Syyskuussa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä järjestämän Maahanmuuttajan mielen 
hyvinvoinnin edistäminen arjessa -seminaarin kooste on myös katsottavissa 
kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. 
Koulutus on suunnattu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa pakolaisten kanssa 
työtä tekeville henkilöille, joilla on perustiedot mielenterveyden tukemisesta ja 
kokemusta pakolaisten kanssa työskentelystä. Koulutuksella vahvistetaan 
kuntatyöntekijöiden osaamista mielenterveyden hyvinvoinnin tukemisessa, 
mielenterveysongelmien ja traumojen tunnistamisessa, hoidon tarpeen 
arvioinnissa ja hoitoon ohjauksessa sekä monialaisen yhteistyön järjestämisessä 
kuntatasolla. 
Työpajatyyppiseen koulutukseen mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta 
osallistujaa, jotka täyttävät edellä kuvatut kriteerit. 
Mahdolliset yhteydenotot koulutuksen käytännön järjestelyihin liittyen 
Kidutettujen kuntoutuskeskuksen Sandra Hagmaniin, sandra.hagman@hdl.fi.  

 Mikkelissä 8.11. klo 9-16: Mikkelin ohjelma ja ilmoittautuminen 
paikka: Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli 

 Kuopiossa 9.11. klo 9-16: Kuopion ohjelma ja ilmoittautuminen 
paikka: Kuninkaankatu 10, 70100 Kuopio, Ravintola Kuopion Klubissa 

 Joensuussa 9.11. klo 9-16: Joensuun ohjelma ja ilmoittautuminen  
paikka: Tikkamäen sairaala, M-rakennus, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu 

 
Korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille Karelia-
ammattikorkeakoulussa,  
Koulutusaika on 8.1. – 20.6.2018.  
Opetus on lähiopetusta Joensuussa.  
Hakeminen 2.10 – 6.11.2017 ja hakulomake sekä tiedot koulutuksesta: 
http://www.karelia.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus 

Avustukset 
Rakennerahaston hakuajat Itä-Suomessa 

rakennerahastot.fi/ ita-suomen-suuralue /hakuajat  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29DdAeTBKFpgzfVXtCUXTV5p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29DdAeTBKFpgzfVXtCUXTV5p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29DdAeTBKFpgzfVXtCUXTV5p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29DdAeTBKFpgzfVXtCUXTV5p
mailto:sandra.hagman@hdl.fi
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1382414&SID=c7a083ae-9160-493c-97d1-acc2ace86c55&dy=1499256638
https://www.webropolsurveys.com/S/C5CBEA2B6C6C5B1B.par
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1386395&SID=01b3420c-4a28-46d7-9761-dacc72773140&dy=1737592337
http://www.karelia.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat#.WTpHyMuweTP
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Työkalut ja julkaisut 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kooste 

verkossa: eksote.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajat 

oppaita ja materiaaleja maahanmuuttajille ja maahanmuuttajatyöhön. 

Muuta 
Kotoverkostoja maaseutualueille -hanke 

Kotoverkostoja maaseutualueille -hankkeen tavoitteena on suunnitella ja 
järjestää yhdessä kylä- ja muiden yhdistysten kanssa leppoisia yhdessäolon 
tilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt 
voisivat tavata, tutustua, viettää aikaa yhdessä ja vaikkapa oppia jotain uutta 
toistensa elämästä ja kulttuurista. Nyt etsivät lisää maaseudun toimijoita, joita 
kiinnostaa yhteisen toimintapäivän, vierailun, retken tai vaikkapa ruokaillan 
toteuttaminen! Ota Suviin yhteyttä, niin ideoidaan teitä kiinnostava teema ja 
siihen sopiva toteutus!  Yhteyshenkilö: Suvi Kaljunen, koulutussuunnittelija 
suvi.kaljunen@msl.fi , p. 045 7731 0170,  
Lisätietoa toiminnasta: 
https://www.jelli.fi/assets/files/sites/6/2017/10/Kotoverkostoesite-1.pdf  

 

Nordic collaboration for integration of refugees and 

migrants 

http://www.nordregio.se/en/Nordregio-Research/Nordic-collaboration-for-
integration-of-refugees-and-migrants/  

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Hae TEM:n järjestöavustusta 10.11.2017 mennessä 

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2018 valtionavustuksen erityis-
avustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen 
sektorin tekemää kotouttamistyötä. Haussa järjestötoiminnan kohderyhmiä ovat 
humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet 
lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Haku on avoinna 9.10.–10.11.2017. 
Tiedote:  http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-
jarjestoavustusta-10-11-2017-mennessa  
 
Omalla kielellä toteutettu yhteiskuntaorientaatio auttaa 

kotoutumisen alkuun 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen blogi, Ilona Korhonen, projektipäällikkö, 
Hyvä alku -hankesosio: Kotoutuminen ja osallisuus edellyttävät ymmärrystä 
siitä, miten uuden kotimaan yhteiskunta toimii. Kotona Suomessa -
pilottihankkeissa (ESR) on kokeiltu syksystä 2016 lähtien erilaisia 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/oppaat/Sivut/default.aspx
https://www.jelli.fi/assets/files/sites/6/2017/10/Kotoverkostoesite-1.pdf
http://www.nordregio.se/en/Nordregio-Research/Nordic-collaboration-for-integration-of-refugees-and-migrants/
http://www.nordregio.se/en/Nordregio-Research/Nordic-collaboration-for-integration-of-refugees-and-migrants/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-10-11-2017-mennessa
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-10-11-2017-mennessa
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yhteiskuntaorientaation malleja, joissa tarjotaan juuri maahan tulleille tietoa 
näiden omalla kielellä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. 
Kokemusten perusteella koulutusjaksot tuottavat merkittävää lisäarvoa 
kotoutumisen alkuvaiheeseen. linkki  
 
Uudet Kotona Suomessa -pilottihankkeet on valittu 

Vuoden 2017 alussa avoinna olleessa Kotona Suomessa (ESR) -hankehaussa 
haettiin hankkeita kehittämään työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen 
ohjaamisen malleja pidempään työttöminä olleille maahanmuuttajille. Haun 
perusteella rahoituksen sai yhdeksän hanketta: 
kotouttaminen.fi/artikkeli/uudet-kotona-suomessa-pilottihankkeet-on-valittu  

Tilaisuudet 
MUISTUTUS: Kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä 

tekevien verkostopäivä 10.11.2017, Hämeenkyrössä  

Pirkanmaan ELY-keskus ja Hämeenkyrön kunta järjestävät yhteistyössä 
kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivän.  
Aika: perjantai 10.11.2017 klo 9.15- 15.15  
Paikka: 39100 Hämeenkyrö, Ammatti-instituutti Iisakki, Taitokuja 3  
ILMOITTAUTUMISET: 3.11.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
kari.holma@hameenkyro.fi  . Ilmoittautumisessa on ilmoitettava nimi, 
taustaorganisaatio, ruokaileeko Iisakissa sekä mahdollinen erityisruokavalio ja 
s-postiosoite.  
Lisätietoa: Kari Holma, sosiaalityöntekijä, Hämeenkyrön kunta, p. 040-133 
1342, kari.holma@hameenkyro.fi  
 
KEPAn MAAILMA KYLÄSSÄ ENSI KEVÄÄNÄ! 

Vuoden 2018 Maailma kylässä -festivaali järjestetään 26 - 27. toukokuuta 
Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla. Siihen voi ilmoittautua 

mukaan ensi kevään näytteilleasettajaksi. Tutustu hinnastoon ja lue 
paikkavaihtoehdoista. 
 
Talent Boost Summit kutsuu keskustelemaan kansainvälisistä 

osaajista 

Työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost -toimenpideohjelma edistää 
maahanmuutto-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan nivoutumista toisiinsa sekä 
kansainvälisten osaajien hyödyntämistä yritysten kasvussa ja 
kansainvälistymisessä. 22.11.2017 järjestettävä Talent Boost Summit kokoaa 
yritysten, kaupunkien ja yrityspalveluiden edustajat sekä kansainväliset osaajat 
keskustelemaan ja jakamaan tietoa osaajien houkuttelusta ja hyödyntämisestä 
Suomessa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 15.11.2017. 
Lisätietoja: http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talent-boost-
summit-kutsuu-keskustelemaan-kansainvalisista-osaajista  
Huom.: tapahtuma on englanninkielinen;  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/omalla-kielella-toteutettu-yhteiskuntaorientaatio-auttaa-kotoutumisen-alkuun
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uudet-kotona-suomessa-pilottihankkeet-on-valittu
mailto:kari.holma@hameenkyro.fi
mailto:kari.holma@hameenkyro.fi
https://kepa.us2.list-manage.com/track/click?u=8bf97d8c2530b5a662d596bd2&id=64c8302d89&e=69026631c0
https://kepa.us2.list-manage.com/track/click?u=8bf97d8c2530b5a662d596bd2&id=bd121f3279&e=69026631c0
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talent-boost-summit-kutsuu-keskustelemaan-kansainvalisista-osaajista
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talent-boost-summit-kutsuu-keskustelemaan-kansainvalisista-osaajista
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The event will also be streamed online on the official channel of Business 
Tampere on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBsGHymsprEVH5lpnqAYCxQ 

 

Koulutukset 
Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus  

Kesto:  tammikuu 2018 - joulukuu 2019;(40 op) 
Opiskelumuoto: lähi- ja etäopetus 
Opiskelupaikkakunnat: Helsinki, Turku, Tampere, Joensuu  
Hakuaika:  25.9.-15.11.2017 
Hinta:  3200 euroa 
Lisätietoja: utu.fi/linkki  
 
Turvassa Suomessa, Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin 

päätösseminaari 

Aika:  20.11.2017 kello 9-16 
Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 
Lisätietoja: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-
turvapaikanhakijana-projektin-loppuseminaari/  
Ensi- ja turvakotien liiton seminaari Turvassa Suomessa! tarjoaa ratkaisuja 
turvapaikanhakijalasten ja -perheiden kohtaamiseen ja toiminnan 
järjestämiseen. Seminaarissa tarkastellaan turvapaikanhakijaperheiden arkea 
vastaanottokeskuksessa, vapaaehtoistoimintaa ja palveluja. 
 

Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotoutuminen tilastoissa 

 -seminaari 21.11.2017 

Seminaari antaa hyödyllistä tietoa kaikille maahanmuuttajien ja ulkomaa-
laistaustaisten parissa työskenteleville. Se tarjoaa myös tuhdin tietopaketin 
kaikille, jotka haluavat saada tilastoihin perustuvaa tietoa maahanmuuttajien 
työllistymisestä, kotoutumisesta, elinoloista ja hyvinvoinnista. 
Paikka:  Crowne Plaza Helsinki - Mannerheimintie 50 ja webinaari-etäyhteys 
Lisätietoa: stat.fi/koulutus_ 
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.11.2017: Ilmoittaudu  
Hinta: Hinta: 100 € (+ alv 24 %) Crowne Plaza Helsinki sisältää 

kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit 
Hinta 50 € (+ alv 24 %) webinaarina internetin kautta sisältää 
kurssimateriaalin 

 

Mahtavalla matkalla – Maahan muuttaneet tuetusti 

oppisopimukseen -seminaari, Helsinki 

MAHTAVA-hankkeen seminaari on suunnattu ammatillisen koulutuksen 
toimijoille, asiantuntijoille, kolmannelle sektorille, opiskelijoille 
ja työnantajille. 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.youtube.com/channel/UCBsGHymsprEVH5lpnqAYCxQ
http://www.utu.fi/fi/sivustot/monierko/Sivut/home.aspx?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Monikulttuurisuuden%20asiantuntijan%20erikoistumiskoulutus&utm_term=Tutustu%20koulutukseen%20ja%20ilmoittaudu%2015*11*%20mennessa&utm_content=u-2514534-61030239-1449134-9
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-projektin-loppuseminaari/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-projektin-loppuseminaari/
http://helsinki.crowneplaza.com/yhteystiedot
http://www.stat.fi/tup/koulutus/koulutus_s17maahanmuutto.html?utm_source=Uutiskirje+ajalle+16.-22.10.2017&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+vko+41%2F2017
http://analytics-eu.clickdimensions.com/innofactorcom-ayxnf/pages/dlxlyfxeeeba1bl84pamq.html
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Aika:   12.12.2017 klo 9.30 – 14.30 
Paikka:  Stadin ammattiopisto, Teollisuuskatu 23, Auditorio 
Kenelle:  ammatillisen koulutuksen toimijat, asiantuntijat, kolmas sektori, 

opiskelijat, työnantajat. 
Lisätietoja:  Heidi Lehtovaara, puh. 040 183 5148, heidi.lehtovaara@hel.fi  
Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 4.12.2017, ilmoittautumislinkki ja 
ohjelma: kotouttaminen.fi/Mahtava_kutsu+seminaariin.pdf  

Avustukset 
Rakennerahaston valtakunnalliset hakuajat  

Linkin kautta löydät Itä-Suomen alueella käynnissä olevat hankehaut. 

Valtakunnalliset käynnissä olevat hankehaut löydät valtakunnallisilta sivuilta. 

Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä 

Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä sekä  

http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-

rahoituksessa#.WdJyJcsUles  

Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan 

valtakunnalliset kehittämisavustukset 

Hakuaika vuodelle 2018: 15.9.2017 - 31.10.2017 16:15 

Lisätietoja: minedu.fi/avustukset/liikunnallisen-elamantavan-valtakunnalliset-

kehittamisavustukset  

Luova -Eurooppa kulttuurin alaohjelman hanketukihaku 

aukeamassa 

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman kulttuurin alaohjelman vuoden 2017 
hanketukien hakukierros käynnistyy syyskuun lopussa ja hakemukset tulee jättää 
marraskuun loppuun mennessä. Hakemuksia voi jättää sekä pieniin että suuriin 
yhteistyöhankkeisiin liittyen. Pienet ja suuret yhteistyöhankkeet noudattavat 
Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteita ja hanketukien vakiintuneita kriteereitä. 
Eurooppalaisille yhteistyöhankkeille annettavan tuen päätavoitteena on mm.: 

 ... 
 kulttuurien välisen vuoropuhelun lisääminen sekä yhteisten EU:n arvojen, 

keskinäisen ymmärryksen ja muiden kulttuurien kunnioittamisen 
edistäminen, mikä helpottaa siirtolaisten ja pakolaisten yhteiskuntaan 

integroitumista.  
Lisätietoja: Opetushallituksen sivuilla sekä täältä: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-
cooperation-projects-2018_en 
 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:heidi.lehtovaara@hel.fi
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Mahtava_kutsu+seminaariin.pdf/f2dbfb1a-708d-4c79-aecb-2dd61293fb5a
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-valtakunnalliset-kehittamisavustukset
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-valtakunnalliset-kehittamisavustukset
http://www.cimo.fi/ajankohtaista/kulttuurin_uutiset/101/1/luova_eurooppa_-hanketukien_hakukierros_kayntiin_syyskuussa
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en


 

koonnut: Kotona-Suomessa 
–hankkeen alue-koordinaattori 
Itä-Suomi: Tanja Manner,  

 9 (11) 

tanja.manner@ely-keskus.fi    
   

lokakuu 2017   

 

Työkalut ja julkaisut 
Info-langon mainosvideot etäneuvontapalvelusta löytyy nyt 

12 kielellä: youtube.com/playlist?list=PLgepCK1SGDoEZaaHoPvY5h-NLJEx9-BXX 

 

Maahanmuuttajien mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa. 

-seminaarin (28.9.2017) materiaalit löytyvät verkosta: linkki  
 
Turussa pidetyn Perheryhmäkotipäivien (23.–24.10.2017) 

esitykset löytyy nyt verkosta:  
Perheryhmäkotipäivät Turussa 2017, esitykset verkossa (youtube.com)  
 

Opas: Hyvät käytännöt nuorten kotoutumiseen  

Tämä opas on suunnattu eri alojen työntekijöille antamaan ideoita ja näkökulmia 

maahanmuuttajanuorten parissa tehtävään työhön. Oppaassa esitellään hyviä 

käytäntöjä nuorten kohtaamiseen, työprosessien kehittämiseen, aktiivisen 

kansalaisuuden tukemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen liittyen.  

Hyvät käytännöt perustuvat Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi -

hanketyössä pilotoituihin toimintoihin. Hanke toteutettiin 1.1.2016–31.3.2018 

Varsinais-Suomessa ja sen tavoitteena oli tukea kolmansien maiden 

pakolaistaustaisten 12–25-vuotiaiden nuorten kotoutumista. 

Opas sähköisenä: http://www.theseus.fi/handle/10024/134125  

Lisätietoja Sata omenapuuta -hankkeesta: http://www.sataomenapuuta.fi/ 

Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää 

WeAll-hankkeen tutkimustiimi muodostuu monitieteisestä tutkijaryhmästä. 
Hankkeen konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Hanken Svenska 
handelshögskolan sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Hanketta 
rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen 
neuvosto (STN). Linkki: http://weallfinland.fi/fi/tutkimushanke/  
 

NAISTEN JA MIESTEN ELÄMÄ EUROOPASSA 

Eurostatin uusi sähköinen julkaisu Naisten ja miesten elämä Euroopassa – 
tilastollinen muotokuva, vertailee naisten ja miesten jokapäiväistä elämää. 
Naisten ja miesten elämänkaarien välillä on eroja, mutta eroja on myös eri 
maiden välillä. Julkaisun tavoitteena on auttaa ymmärtämään tilastojen avulla 

eurooppalaisten elämän monimuotoisuutta: linkki 
 

Ensi- ja turvakotien liiton tuottamat esitteet, julkaisut 

ja muut materiaalit  

Lapsiperheiden tueksi ja joitakin niistä on myös eri kielillä, esim. kohti 
turvallista lapsuutta:  
ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/materiaalit/#muu-materiaali sekä 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgepCK1SGDoEZaaHoPvY5h-NLJEx9-BXX
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajan-mielen-hyvinvoinnin-edistaminen-arjessa-seminaarin-materiaalit-loytyvat-verkosta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29A7IjC64U40Sy7MulyfyoLz
http://www.theseus.fi/handle/10024/134125
http://www.sataomenapuuta.fi/
http://www.aka.fi/stn
http://www.aka.fi/stn
http://weallfinland.fi/fi/tutkimushanke/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/fi_fi/?utm_source=Uutiskirje+ajalle+23.-29.10.2017&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+vko+42%2F2017
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/materiaalit/#muu-materiaali
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”Vauvaperhe vastaanottokeskuksessa” - Valokuvamateriaali lapsiperheiden 
kanssa työskentelyn tueksi, kun ei ole yhteistä kieltä. Sopii 
vastaanottokeskuksiin sekä selkokielimateriaaliksi muillekin asiakasryhmille. 
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vok_kansio_pdf  

Muuta 
Omakielinen Yhteiskuntaorientaatio-kurssi nopeuttaa 

pakolaisten kotoutumista 

Suomen Pakolaisapu on kehittänyt Yhteiskuntaorientaatio-kurssin, jonka kautta 
pakolaiset saavat omakielistä ja yhdenmukaista opetusta suomalaisesta 
yhteiskunnasta heti Suomeen muuton alkuvaiheessa. 
Yhteiskuntaorientaatio-kurssia tullaan pilotoimaan loka-marraskuussa 2017 
Forssassa ja vuoden 2018 alussa Espoossa, missä kurssi järjestetään TE-
toimiston palveluiden ulkopuolella oleville kotoutujille. 
pakolaisapu.fi/tiedote  
 

 

Lukukausimaksut vähentäneet ulkomaisten opiskelijoiden 

oleskelulupahakemuksia selvästi, Migrin lehdistötiedote 

6.10.2017, linkki  

 

 

Kaksi vuotta turvapaikanhakijasyksystä 2015, missä mennään 

nyt? Migrin lehdistötiedote 29.9.2017, linkki  

 

Nina Rillan ja Juha Oksasen, VTT, blogi: Kansainvälisten osaajien 

asiantuntemuksen hyödyntämisessä siirryttävä tarjonnasta kysyntään: linkki 
 
 
Jo tuttu? Nordregion julkaisut: 

Nordic collaboration for integration of refugees and 

migrants: http://www.nordregio.se/en/Nordregio-Research/Nordic-

collaboration-for-integration-of-refugees-and-migrants/  
 
 
Koko kylä kotouttaa -hankkeen uutiskirjeet  

Pilottikylästä elokuun ja syyskuun terveiset, Kemiönsaaren Taalintehtaalta. 
Lokakuun uutiskirje: 
http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/Koko%20kylä%20kotouttaa_Taalintehda
s_uutiskirje6_small.pdf   
 

  

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vok_kansio_pdf
http://pakolaisapu.fi/2017/10/02/omakielinen-yhteiskuntaorientaatio-kurssi-nopeuttaa-pakolaisten-kotoutumista/?utm_source=Pakolaisavun+uutiskirje&utm_campaign=22c5bc3247-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_19&utm_medium=email&utm_term=0_a4dbabb0b6-22c5bc3247-224066645
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/lukukausimaksut_vahentaneet_ulkomaisten_opiskelijoiden_oleskelulupahakemuksia_selvasti_74453
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/kaksi_vuotta_turvapaikanhakijasyksysta_2015_missa_mennaan_nyt_74367
http://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/siirtyminen-tarjonnasta-kysyntaan-kansainvalisten-osaajien-asiantuntemuksen-hyodyntamisessa
http://www.nordregio.se/en/Nordregio-Research/Nordic-collaboration-for-integration-of-refugees-and-migrants/
http://www.nordregio.se/en/Nordregio-Research/Nordic-collaboration-for-integration-of-refugees-and-migrants/
https://www.kylatoiminta.fi/uploads/Koko%20kyl%C3%A4%20kotouttaa_Taalintehdas_uutiskirje4.small.pdf
https://www.kylatoiminta.fi/uploads/Koko%20kyl%C3%A4%20kotouttaa_Taalintehdas_uutiskirje4.small.pdf
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Maassa maan tavalla? Suomalaisten juomatapojen omaksuminen 

ei ole kotoutumisen ehto, THL-blogi, Erikoistutkija Kati 

Kataja: https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/maassa-maan-tavalla-

suomalaisten-juomatapojen-omaksuminen-ei-ole-kotoutumisen-ehto  
 

Jo tuttu?  

Shadow Reports on racism in Europe 

Shadow Report 2015/16 on racism and discrimination in the context of migration in 
Europe,  

Data visualisations http://enar-eu.org/Data-visualisations 
 

 

 

 

 

 

Aiemmat uutiskirjeet vuodelta 2017 alkaen löytyy osoitteesta: 

kotouttaminen.fi/ alueet/ pohjois-savo-etela-savo-ja-pohjois-karjala / Kotona Suomessa –
hankkeen uutiskirjeet 
 

 

Suosittelen myös tilaamaan: 

Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen valtakunnallisen uutiskirjeen 
täältä: www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://blogi.thl.fi/kirjoittajasivut?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_33_struts_action=%2Fblogs%2Fsearch&_33_author=Kati+Kataja
https://blogi.thl.fi/kirjoittajasivut?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_33_struts_action=%2Fblogs%2Fsearch&_33_author=Kati+Kataja
https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/maassa-maan-tavalla-suomalaisten-juomatapojen-omaksuminen-ei-ole-kotoutumisen-ehto
https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/maassa-maan-tavalla-suomalaisten-juomatapojen-omaksuminen-ei-ole-kotoutumisen-ehto
http://www.enar-eu.org/Shadow-Reports-on-racism-in-Europe-203
http://www.enar-eu.org/Shadow-Reports-on-racism-in-Europe-203
http://enar-eu.org/Data-visualisations
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet

