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Ajankohtaista                                     

 Arvoisa yhteistyökumppani!   
 
 Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja 
 kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Varsinais-Suomesta ja muualtakin. Jatkossa uutiskirjeet 
 ovat luettavissa myös www.kotouttaminen.fi- sivuston Varsinais-Suomen alueosiossa. 

Yhdistystreffit marraskuussa  

  
 Sondip - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry järjestää jo perinteeksi 
 muodostuneet monikulttuuristen yhdistysten Yhdistystreffit. Aika on 9.11.2017 alkaen klo 
 16.30. Paikkana on Vanha Raatihuone, Suurtori. Kutsu tilaisuuteen tulee lähiaikana – laita 
 ajankohta kalenteriisi.   

Moniku-verkoston seuraava tapaaminen  

  

 Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 22.11.2019 iltapäivällä ja 
 paikkana Globaalinuoret ry:n tilat Itäharjulla. Osoite on Kalevantie 17. Kutsu tilaisuuteen 
 lähetetään lähempänä ajankohtaa. Jos järjestölläsi/organisaatiollasi on tiedotettavaa 
 tilaisuudessa, otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostilla (paivi.ruotsala(a)ely-
 keskus.fi). 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

 
 Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat syksyllä 
 kotouttamisen webinaarisarjan. Koulutukset järjestetään säännöllisesti kuukauden 
 ensimmäisenä perjantaina aamupäivisin. Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja 
 ajankohtaisia teemoja kotouttamisesta ja maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin 
 kautta. Koulutusten ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet tulevat www.kotouttaminen.fi – sivun 
 tapahtumakalenteriin: kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja tapahtumat. 
 Tilaisuuksista toimitetaan katselun mahdollistavat linkit etukäteen. Koulutukset tallennetaan 
 ja tallenteita on mahdollista katsoa  jälkikäteen Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube-
 kanavalta. Tässä esimerkkinä linkki  koulutukseen maahanmuuttajien oleskeluluvista: 
 https://www.youtube.com/watch?v=KOYJ7ptADuY (alkaa noin kohdasta 30 min.).  
  
 Syksyn tulevat koulutukset:  
  
  3.11. klo 9-11 Maahanmuuttajan reitit työelämään (lainsäädäntö, luvat, palvelut, 
  Eures-toiminta jne.), koulutus lähetetään Oulusta, toteuttajana Kotona Suomessa –
  hanke yhteistyössä TE-toimiston ja ELY:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 
  Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä linkistä. 

http://www.kotouttaminen.fi-/
http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=KOYJ7ptADuY
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
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  1.12. klo 9-11 Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä, lähetetään 
  Rovaniemeltä, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja   
  valtakunnallisten sekä paikallisten järjestöjen kanssa.  
  
 Hivpoint järjestää innovaatiopäivän Helsingissä 4.11.2017. Päivän tarkoitus on antaa 
 maahanmuuttajataustaisille mahdollisuus osallistua monikulttuurisen hiv-työn 
 suunnitteluun ideariihen avulla. Tärkeimpänä teemana innovaatiopäivässä on ”Kuinka 
 voimme lisätä tietoisuutta hivistä ja Hivpointin palveluista haavoittuvassa asemassa olevissa 
 maahanmuuttajaryhmissä?” Kaikille osallistujille tarjotaan pizzalounas sekä aamu- ja 
 iltapäiväkahvit. Osallistujat saavat myös todistuksen osallistumisesta päivään. Innovaatiopäivä 
 toteutetaan englanniksi. Innovaatiopäivään voi ilmoittautua täällä: 
 https://goo.gl/forms/81Pv0vBLDN7eg0w63. Kaikki ilmoittautuneet saavat vahvistuksen 
 valinnastaan 25.10. mennessä. 
  
 Kotona Suomessa –hanke ja Turun kaupungin vapaa-aikatoimi järjestävät Turussa 20.11.2017 
 klo 9-12  koulutuksen ”Selkokieltä sujuvasti”. Paikka on Turun pääkirjasto Studio. 
 Koulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttajia työssään kohtaavat viranomaiset pystyvät 
 paremmin kommunikoimaan  maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa suomen kielellä. 
 Koulutuksessa keskitytään selkokielen puhumiseen, jolloin koulutus on käytännönläheinen ja 
 ja keskittyy osallistujien työssään kohtaamiin haasteisiin. Koulutukseen mahtuu 60 
 osallistujaa. Ilmoittautumisen yhteydessä voit mielellään laittaa mukaan esimerkin 
 asiasta/tekstistä, joka Sinun olisi hyvä osata kertoa maahanmuuttajille selkokielellä. Ohjelma 
 ja ilmoittautumislinkki tästä. Lisätietoja allekirjoittaneelta sähköpostilla paivi.ruotsala(a)ely-
 keskus.fi tai kulttuurikoordinaattori Miia Kauppilalta, miia.kauppila(a)turku.fi.  
  
 Syksyllä 2017 Brahea-keskuksessa alkaa monikulttuurisuuden asiantuntijan 
 erikoistumiskoulutus. Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden 
 ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. 
 Tämä koulutus on maksullinen. Lisätiedot koulutuksesta löytyvät Turun yliopiston sivustolta 
 täältä. Koulutuksen hakuaika on 25.9.–15.11.2017. 
  
 Pakolaisneuvonnan Paperittomat hanke järjestää 15.11.2017 klo 9-14 Helsingissä seminaarin 
 "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017. Seminaarissa käsitellään 
 ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja tilanteeseen Suomessa. 
 Tilaisuudessa pitää puheenvuoron muun muassa PICUMin (the Platform for International 
 Cooperation on Undocumented Migrants) asiantuntija. Puhujina myös oikeustieteen 
 asiantuntijoita ja paperittomuuden parissa työskenteleviä. Seminaari on suunnattu sosiaali- ja 
 terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille 
 sekä muille kiinnostuneille. Seminaaritila ilmoitetaan myöhemmin. Ohjelma ja 
 ilmoittautumiset täältä. Lisätietoja seminaarista: Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, 
 sanna.rummakko(a)pakolaisneuvonta.fi 
 
 Turvassa Suomessa - Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin päätösseminaari on  
 20.11.2017 kello 9-16. Seminaaripaikka on Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 
 Helsinki. Ensi- ja turvakotien liiton järjestämä seminaari tarjoaa ratkaisuja 
 turvapaikanhakijalasten ja -perheiden kohtaamiseen ja toiminnan järjestämiseen. 
 Seminaarissa tarkastellaan turvapaikanhakijaperheiden arkea vastaanottokeskuksessa, 

https://goo.gl/forms/81Pv0vBLDN7eg0w63#_blank
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Selkokielen+koulutus+20.11.2017.pdf/6c46d0f2-8f01-42f0-91ad-2eca0febc5f5
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
http://www.utu.fi/fi/sivustot/monierko/Sivut/home.aspx
http://www.paperittomat.fi/
mailto:sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi
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 vapaaehtoistoimintaa ja palveluja turvapaikanhakijaperheille. Seminaari on maksuton. 
 Seminaari on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja vapaaehtoisille kunnissa, 
 järjestöissä, vastaanottokeskuksissa, kotouttamispalveluissa sekä ensi- ja turvakodeissa. 
 Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen (13.11. mennessä) täältä. Lisätiedot seminaarista: 
 projektipäällikkö Anna Mikkonen, anna.mikkonen(a)etkl.fi, puh. 050-410 7640. Seminaarista 
 on Facebookissa Turvassa Suomessa! -niminen tapahtuma 
 https://www.facebook.com/events/119507418751511/. Facebook-tapahtuman sivulla 
 ilmoitetaan verkko-osoite, jonka kautta seminaaria voi seurata verkon kautta.  
 
 Ennakkotieto: Turun kaupunki järjestää työpajan aiheesta maahanmuuttajien yrittäjyyden 
 ja työllisyyden edistäminen 21.11.2017 klo 8.30-12.00. Paikka on Turun ammatti-instituutti, 
 Lemminkäisenkatu 14–18 B, Turku. Yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisen workshop on 
 tarkoitettu työelämän edustajille, ohjaushenkilöstölle sekä maahanmuuttajien työllistymisen 
 parissa työskenteleville. Tavoitteena on saada molempiin teemoihin myös 
 maahanmuuttajataustaisia mukaan. Ilmoittautuminen avataan lokakuun lopussa. 
 
 Ennakkotieto seminaarista: SPR:n Starttivoimaa-hanke ja Kotona Suomessa –hanke järjestävät 
 Turussa 27.11.2017 klo 12-16 seminaarin aiheesta järjestöjen ja viranomaisten yhteistyö 
 kotouttamisessa. Ohjelma tulee lähiaikana, kirjaa päivämäärä kalenteriisi.  
   
 Urareitti-hanke järjestää 11.12.2017 klo 9.30-15.30 seminaarin, jonka aihe on terveysalalla 
 työskentelevien maahanmuuttajien ammatillinen osaaminen ja kielitaito. Paikka on Turun 
 AMK, Lemminkäisenkatu 30, auditorio, Turku. Tilaisuuden pääteemoja ovat EU:n ulkopuolella 
 tutkintonsa suorittaneiden maahanmuuttajasairaanhoitajien moduulirakenteinen 
 täydennyskoulutus sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito  ja sen 
 kehittyminen. Seminaarissa kuullaan sekä asiantuntijoiden että  
 maahanmuuttajasairaanhoitajien ja -opiskelijoiden puheenvuoroja. Tarkempi ohjelma ja 
 ilmoittautumislinkki täältä.  

 

Koulutusta ja toimintaa maahanmuuttajille 

   
 Turun AMK:ssa on nyt haussa maahanmuuttajille tradenomikoulutus, joka kestää 1,5 v. 
 Hakuaika 9.-27.10.2017 ja hakeminen Opintopolku-palvelussa. 
 Tradenomi (AMK), liiketalous: Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa 
 Tavoitteletko näköalapaikkaa liiketalouden asiantuntijatehtävissä? Haluatko kehittyä 
 kansainväliseksi tiimiosaajaksi ja toimia monialaisessa ja monikulttuurisessa 
 toimintaympäristössä? Tradenomin tutkinto tarjoaa sinulle mielenkiintoiset 
 työskentelymahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Meillä opiskelet 
 työelämälähtöisesti nykyaikaisin oppimismenetelmin. Opinnoissasi erikoistut innovatiiviseen 
 liiketoimintaan ja yrittäjyyteen BisnesAkatemiassa. Maahanmuuttajat Bisnesakatemiassa -
 koulutukseen ovat hakukelpoisia maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet 
 aiemmin vähintään 100 opintopistettä (ECTS) liiketaloudellisia tai muita soveltuvia 
 korkeakouluopintoja. Maahanmuuttajalla tarkoitetaan sellaista Suomeen muuttanutta 
 ulkomaan kansalaista, joka on jo asunut maassa pidempään. Henkilöllä voi olla Suomen tai 
 muun maan kansalaisuus. Suomalaisen perusopetuksen suorittaneet henkilöt eivät ole 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-projektin-loppuseminaari/
mailto:anna.mikkonen@etkl.fi
https://www.facebook.com/events/119507418751511/
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/tapahtumat/Sivut/default.aspx
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 hakukelpoisia koulutukseen.  Tästä linkistä tiedot: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-
 opiskelu/tutkinnot/tradenomi-amk-liiketalous-maahanmuuttajat-bisnesak/ 

 
 Liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille (20 op) on  
 haussa  Turun ammattikorkeakoulussa. Valmentavan koulutuksen tavoitteena on kehittää 
 kieli- ja opiskelutaitoja, jotka parantavat opiskelijan mahdollisuuksia päästä suorittamaan 
 suomalainen korkeakoulututkinto, edetä korkeakouluopinnoissa ja suorittaa opintoihin 
 kuuluvia työharjoittelujaksoja tai työllistyä Suomessa opintojen päätyttyä. Koulutukseen 
 hakuaika on 6.10.-3.11.2017. Lisätiedot ja haku: www.turkuamk.fi/valmentava Lisätietoja 
 antaa koulutussuunnittelija Heidi Viljanen, heidi.viljanen(a)turkuamk.fi, p. 050 5985 735.  

 
 Auralan kansalaisopistossa on tarjolla erilaisia suomen kielen koulutuksia sekä alkeista että 
 keskitason kielitaidosta alkaen. Auralan osoite on Satakunnantie 10, Turku ja puhelinnumero 
 050 316 7702. Tarkemmat tiedot koulutuksista ja muusta Auralan tarjonnasta 
 maahanmuuttajille löytyy Auralan nettisivuilta:  https://aurala.fi/immigrants/. Alkamassa 
 9.11.2017 on vielä Alkukiri-hankkeen suomen kielen koulutus. Lisätietoja Alkukiri-hankkeen 
 koulutuksesta täältä.   
  
  Kielikahvilassa harjoitellaan suomen kieltä puhumalla mukavassa tunnelmassa. Kielen alkeet 
 on hyvä osata. Maksuttomat kielikahvilat Turun kirjastoissa:  
  Maanantaisin klo 16.30 – 18 (4.9. - 27.11.) Runosmäen kirjasto, Piiparinpolku 19  
  Maanantaisin klo 17 – 18.30 (4.9. - 18.12.) Pääkirjasto, Linnankatu 2 (kahvilan  
  yläkerta).  
 

 Työkaluja ja uusia julkaisuja 

 
Maahanmuuttajan mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa –seminaarin tallenne ja 

 aineisto ovat nyt katsottavissa Kotouttamisen osaamiskeskuksen sivustolla. Tallenne ja 
 materiaalit tästä linkistä.  

 
Uusi julkaisu maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluista Ohjaamo Helsingissä on 

 ilmestynyt. Se esittelee Ohjaamo Helsingin kehittämistyötä ja palveluita 
 maahanmuuttajataustaisille nuorille. Ohjaamon kokemusten mukaan 
 maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat tukea erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa, 
 esimerkiksi suomen kielen kurssille tai koulutukseen ohjautumiseen. Pidempään 
 Suomessa asuneet nuoret puolestaan kaipaavat apua opiskelu- ja työpaikkojen löytämiseen. 
 Maahanmuuttajataustaisten nuorten kysymykset koskevat usein samoja asioita kuin 
 valtaväestön nuorilla: yleisimmät kysymykset liittyvät työnhakuun, toimeentuloon, 
 koulutukseen tai asumiseen. Toisaalta kysymyksiä esitetään myös maahanmuuttoa koskevista 
 erityiskysymyksistä, kuten ulkomaalaisluvista, turvapaikanhakuprosessista ja 
 kansalaisuusasioista. Nuoriso- ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen liittyviä Ohjaamoja on yli 
 30 paikkakunnalla Suomessa, myös Turussa. Niiden tarkoituksena on tarjota kaikille 15–29-
 vuotiaille nuorille paikka, josta saa tietoa, tukea ja apua. Julkaisu on luettavissa täältä.   

 
Helsingin kaupunginkansliassa on laadittu tutkimusraportti, jonka tarkoituksena on kehittää 

 kotoutumisen seurantaa Suomessa. Raportti on tarkoitettu avaukseksi Helsingin kaupungin 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-%09opiskelu/tutkinnot/tradenomi-amk-liiketalous-maahanmuuttajat-bisnesak/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-%09opiskelu/tutkinnot/tradenomi-amk-liiketalous-maahanmuuttajat-bisnesak/
https://aurala.fi/immigrants/
http://atk.aurala.fi/kotoutus/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajan-mielen-hyvinvoinnin-edistaminen-arjessa-seminaarin-materiaalit-loytyvat-verkosta
http://ohjaamo.hel.fi/maahanmuuttajataustaisten-nuorten-palvelut-ohjaamo-helsingissa-uusi-julkaisu-ilmestynyt/
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 sisäiseen käyttöön, mutta se soveltuu myös laajempaan kansalliseen keskusteluun 
 maahanmuuttajien kotoutumisesta ja sen seurannasta. Raportissa korostetaan tarvetta päästä 
 valtiollisten ja kunnallisten toimijoiden kesken yhteiseen ymmärrykseen kotoutumisen 
 seurannan keskeisistä käsitteistä. Raportin on laatinut erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin 
 kaupungilta ja raportti on luettavissa täältä.  

 
Opetushallitukselta on ilmestynyt julkaisu ”Rakentavaa vuorovaikutusta. Opas 

 demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin 
 ennaltaehkäisyyn”. Julkaisu tarjoaa opettajan tueksi ajatuksia etiikasta, ihmisoikeuksista, 
 demokratiakompetensseista, osallisuuden vahvistamisesta, sovittelusta sekä koulun ja poliisin 
 yhteistyöstä. Opas on luettavissa täältä. 

 
Suomen muistiasiantuntijat ry:n ETNIMU-projekti on julkaissut ensimmäisenä Suomessa 

 sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitetun oppaan ”Kulttuurisensitiivinen muistityö: 
 Kokemuksia Suomesta”. Oppaan tarkoituksena on laajentaa ammattilaisten ymmärrystä 
 siitä, miten eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita tulisi kohdata muistityössä. Asia on 
 ajankohtainen, sillä suomalainen maahanmuuttajaväestö ikääntyy ja muistisairaudet 
 koskettavat myös heitä. Oppaan tavoitteena on edistää etnistaustaisten iäkkäiden 
 aivoterveyttä. Havainnot perustuvat projektin puitteissa järjestettyyn ikääntyvien 
 maahanmuuttajien ja romaniväestön ryhmätoimintaan. Projektissa julkaistiin myös 
 aivoterveyden edistämiseen kolmen oppaan sarja, joka soveltuu työkaluksi esimerkiksi 
 iäkkäiden parissa työskenteleville. Opaskokonaisuus julkaistiin suomeksi, viroksi, venäjäksi ja 
 somaliksi. Oppaissa on pyritty minimoimaan kulttuurisidonnaisuus. Opas on luettavissa täältä. 

 

Maahanmuuttaja- ja kotouttamishankkeiden tiedot Turun kaupungin 

sivulle   
 
Turun kaupungin nettisivuille http://www.turku.fi/maahanmuuttajat on listattu kaupungin 

 tiedossa olevat maahanmuuttaja- ja kotouttamishankkeet. Ne löytyvät oikeassa yläkulmassa 
 olevasta  Suosittelemme-osiosta. Listauksessa ovat kaupungin kumppanuusprojektit (mm. 
 Parempia palveluja maahanmuuttajille, Marjat ja Baana) sekä kaupungin tiedossa olevat 
 muiden toteuttajien hankkeet. Halutessanne voitte lisätä tietoja hankkeiden listaukseen 
 lähettämällä perustiedot Sari Kanervolle, sari.kanervo(a)turku.fi tai Maarit Luukkaalle, 
 maarit.luukkaa(a)turku.fi Turun kaupungin maahanmuuttajat -sivustolle on koottu tietoa 
 kaupungin erityisesti maahanmuuttajille kohdentamista palveluista ja muista toiminnoista 
 maahanmuuttajien ja muiden toimijoiden tiedoksi. Lisäksi sivustolla on muuta yleistä tietoa 
 kotoutumisen tueksi Turussa.  

 

Uutisia  

   
 Lokakuun kotouttaminen.fi –sivun blogissa projektipäällikkö Ilona Korhonen kirjoittaa Kotona 
 Suomessa -pilottihankkeissa toteutetuista maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten 
 orientaatiojaksoista. Hankkeissa on syksystä 2016 lähtien kokeiltu erilaisia 
 yhteiskuntaorientaation malleja, joissa tarjotaan juuri maahan tulleille tietoa heidän omilla 
 kielillään suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Kokemukset ovat olleet positiivisia. 
 Lue koko blogi täältä.  

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-kotoutumisen-seuranta-edellyttaa-saannollisyytta-ja-pitkajanteisyytta
http://www.oph.fi/download/182479_rakentavaa_vuorovaikutusta.pdf
http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=lataa-julkaisuja&lang=fi
http://www.turku.fi/maahanmuuttajat
mailto:sari.kanervo(a)turku.fi
mailto:maarit.luukkaa@turku.fi
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Tukea toimintaan 

 
 TEM:n järjestöavustus on haussa 10.11.2017 asti. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa 
 vuodelle 2018 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on 
 edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Haussa järjestötoiminnan 
 kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan 
 saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Haku on avoinna 9.10.–10.11.2017. 
 Haussa etsitään hankkeita, joiden toiminnan avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille 
 oleskeluluvan saaneilla lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
 sen sosiaalisiin verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjestää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen 
 perustuvaa tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, kummitoimintaa sekä vertaistuki, tutor- tai 
 mentorointisuhteeseen perustuvaa toimintaa. Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on 
 aiempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten 
 tukipalveluiden järjestämisestä, mielellään myös kotoutumista tukevasta työstä. 
 Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Hankehaku 
 käynnistyy maanantaina 9.10.2017 ja päättyy perjantaina 10.11.2017. Hankerahoitusta 
 haetaan täyttämällä hakulomake sekä vaaditut liitteet. Hakemukset toimitetaan 10.11.2017 
 klo 16 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon joko sähköisenä tai paperiversiona. 
 Tieto rahoituspäätöksistä annetaan mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen. 
 Tutustu muihin hakuohjeisiin ja -lomakkeisiin sekä viime vuonna avustusta saaneisiin 
 hankkeisiin järjestöavustuksen sivulla: kotouttaminen.fi/jarjestoavustus. 
 Lisätiedot: 
 Erityisasiantuntija Varpu Taarna, varpu.taarna(a)tem.fi 
 Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, anne.alitolppa-niitamo(a)tem.fi 

    

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!   

 

 Jos haluat, että välitän tietoa yhdistyksesi tai muun organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista 
 monikulttuurisuusverkostolle, laita minulle viestiä. Mikäli olet saanut uutiskirjeen, mutta 
 nimesi ei ole postituslistalla, ilmoita minulle.  

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

 Ystävällisin terveisin, 
 
Päivi Ruotsala 
aluekoordinaattori, Varsinais-Suomi ja Satakunta  
paivi.ruotsala@ely-keskus.fi 
puh. 0295 020 992 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, Turku  

http://kotouttaminen.fi/jarjestoavustus
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mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

