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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. 

Moniku-verkoston seuraava tapaaminen  

  
 Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on keskiviikkona 22.11.2019 
 iltapäivällä ja  paikkana Globaalinuoret ry:n tilat Itäharjulla. Osoite on Kalevantie 17. Jälki-
 ilmoittautuminen sähköpostilla paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi.  
 

Juhlitaan Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä  

  

 Itsenäinen ja monikulttuurinen Suomi 100 -juhla on sunnuntaina 3.12.2017 klo 13.00- 16.30 
 Turun kaupunginteatterissa. Ohjelmassa on runoutta, tanssia ja musiikkia sekä juhlavia 
 kahviherkkuja. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilun vuoksi 
 osallistuminen vaatii sitovan ilmoittautumisen! Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen 22.11. 
 mennessä: https://www.lyyti.in/Moniku 
 
 Nuorten Muslimien Foorumi kutsuu juhlistamaan monikulttuurista ja 100-vuotiasta Suomea. 
 Itsenäisyysjuhla järjestetään 3.12.2017 klo 18-20 T-talossa osoitteessa Vanha-Hämeentie 29, 
 Turku. Ilmoittautuminen sähköpostilla: info@nmf.fi  

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 
 SPR:n Varsinais-Suomen piirin Starttivoimaa-hanke ja Kotona Suomessa –hanke järjestävät 
 Turussa 27.11.2017 seminaarin aiheesta järjestöjen ja viranomaisten yhteistyö 
 kotouttamisessa. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esille järjestöjen ja viranomaisten 
 yhteistyötä kotouttamistyössä sekä myös pohtia uusia ideoita tulevaisuuteen. Tilaisuus on 
 tarkoitettu alueen maahanmuutto- ja kotouttamistyön toimijoille.  
 Aika 27.11.2017 klo 12-16  
 Paikka Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku.  
 Ilmoittautuminen: viimeistään 21.11.2017 tästä linkistä 
 Ohjelma  
 12.00 Tilaisuuden avaus, kansanedustaja Li Andersson  
 12.15 Järjestöistä voimaa kotoutumiseen: havaintoja viranomais-järjestöyhteistyöstä 
 kuntatasolla sekä ’kotoutumisentukena.fi’ –verkkopalvelu yhteisen suunnittelun välineenä”, 
 projektipäällikkö Milla Mäkilä, Uudenmaan ELY-keskus  
 12.45 Järjestöjen kotouttava työ TE-toimiston näkökulmasta, palveluvastaava Marjo Länsipii, 
 Varsinais- Suomen TE-toimisto  

http://www.kotouttaminen.fi-/
https://www.lyyti.in/Moniku
mailto:info@nmf.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8becc746-5648-4f5b-91bd-be8ac93e64c4?displayId=Fin1395576
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 13.00 Yhdessä kotouttavaa työtä – YHDESSÄ-yhdistyksen kokemuksia yhteistyöstä 
 viranomaisten kanssa kotouttamisessa, toiminnanohjaaja Saila Holm, YHDESSÄ-yhdistys ry  
 13.30 Kotouttamisen verkostoissa, aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, Kotona Suomessa –hanke  
 13.45 Apua kuntaan muuttoon ja kotiin asettautumiseen, projektikoordinaattori Miska 
 Keskinen, Starttivoimaa-hanke  
 14.00 Päiväkahvit, joiden aikana ryhmille keskustelutehtäviä.  
 14.45 Vapaaehtoisten jaksaminen monikulttuurisessa toiminnassa, ohjelmapäällikkö Tuija 
 Hongisto, SPR  
 15.00 Case Taalintehdas: Kun kylä sai uusia asukkaita, koordinaattori Marjut Haapanen, Koko 
 kylä kotouttaa - hanke, Kylätoiminta ry  
 15.30 Ryhmäkeskustelujen purku  
 15.45 Päivän yhteenveto, maahanmuuttokoordinaattori Sari Kanervo, Turun kaupunki  
  TERVETULOA! 
 Lisätiedot: Aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, p. 0295 020 992 tai paivi.ruotsala(a) 
 ely-keskus.fi, projektikoordinaattori Miska Keskinen, p. 040 5466440 tai 
 miska.keskinen(a)redcross.fi 
   
 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. Tilaisuuksista toimitetaan katselun mahdollistavat linkit etukäteen. Koulutukset 
 tallennetaan ja tallenteita on mahdollista katsoa jälkikäteen Kotouttamisen 
 osaamiskeskuksen youtube-kanavalta (www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > 
 tapahtumamateriaalit).  Oleskelulupiin liittyvän koulutuksen linkin saa pyydettäessä 
 allekirjoittaneelta sähköpostilla (paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi.   
 Syksyn viimeinen koulutus:  
   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. Lisätiedot tilaisuudesta ja 
  ilmoittautumislinkki täältä. Lisätietoja voi kysyä allekirjoittaneelta s-posti  
  paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi  
   
 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.  
 
 12.12.2017 järjestetään Helsingissä Mahtava-hankkeen seminaari, joka on suunnattu 
 ammatillisen koulutuksen toimijoille, asiantuntijoille, järjestöille sekä työnantajille ja 
 opiskelijoille. Seminaarissa käsitellään erityisesti oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia 
 maahanmuuttajakontekstissa. Lisätietoa tilaisuudesta täällä.   
 

https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos?disable_polymer=1
http://www.kotouttaminen.fi/
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Kotouttaminen+kuuluu+kaikille%2C+3.sektori+kotouttamisty%C3%B6ss%C3%A4.pdf/a40377d7-2785-476e-9ec8-a19d10e6ad2f
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/tapahtumat/Sivut/default.aspx
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Mahtava_kutsu+seminaariin.pdf/f2dbfb1a-708d-4c79-aecb-2dd61293fb5a
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 Ennakkotieto: 10.1.2018 järjestetään Oulussa Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa 
 –koulutus. Koulutus järjestetään ELY-keskuksessa klo 12-16 (Veteraanikatu 1, Oulu) ja 
 etäyhteyksiä on mahdollisuus avata. Koulutus on maksuton ja se on tarkoitettu 
 maahanmuuton ja asumisen kanssa työtä tekeville sekä kuntien viranomaisille: mm. 
 isännöitsijät, huoltomiehet, asuntosihteerit, palveluneuvojat ja sosiaalityöntekijät. Ti-laisuus 
 järjestetään ARAn Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa –hankkeen toimesta. 
 Lisätietoja hankekoordinaattori Pirja Peltomäeltä (pirja.peltomaki@ara.fi). Lisätietoa 
 hankkeesta täällä. Varsinainen ilmoittautumislomake ja tarkemmat tiedot etäyhteyksistä 
 julkaistaan myöhemmin.   
 
 Ennakkotieto: Turussa 15.1.2018 klo 12-16 järjestetään Tyttöjen ja naisten sukuelinten 
 silpomisen (FGM) ehkäisy –koulutuspäivä. Kouluttajana toimii Ihmisoikeusliiton 
 erityisasiantuntija Solomie Tahome. Koulutuksessa käsitellään asiaa globaalista ja Suomen 
 näkökulmasta, käydään läpi syitä, muotoja ja seurauksia, kokemuksia silpomisen vastaisesta 
 työstä sekä Suomen lainsäädännön sisällöistä ja ammattilaisten velvollisuuksista. Koulutus 
 toteutetaan yhteistyössä Kotouttamisen osaamiskeskuksen, Ihmisoikeusliiton, Kotona 
 Suomessa-hankkeen ja Turun kaupungin kanssa. Ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan 
 lähiaikana kotouttaminen.fi –sivuston tapahtumakalenterissa. 
 
 Ennakkotieto: Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut: Kotona Suomessa – valtakunnallinen malli 
 ja pilottihankkeiden tulokset –seminaari järjestetään Helsingissä 17.1.2018 klo 12.30 - 16.00. 
 Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä ja aluekatsomossa Turussa 
 ELY-keskuksessa. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina mm. kotouttaminen.fi- sivustolla.   
 
 Ihmisoikeudet haltuun! -hanke tarjoaa osaamisen kehittämistä ammatillisen koulutuksen sekä 
 perus- ja toiseen asteen opettajille ja oppilashuoltoryhmille. Oulun lähiopetusjaksot 
 toteutetaan keväällä 2018. Ohjelma on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille 
 maksuton. Ohjelma koostuu kolmesta moduulista, joissa käsitellään ihmisoikeuksien ja 
 ihmisoikeuskasvatuksen perusteita toimijuutta ja osallisuutta koulutuksessa syrjäytymisen 
 ehkäisyä ja esteettömyyttä oppilaitoksissa. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset 
 www.ihmisoikeudethaltuun.fi 
 
 Turun ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu järjestävät KEPELI-
 pajaseminaarin – kotoutumista ja kielenoppimista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä. 
 Aika: 20.4.2018 klo 8.30–16.15  
 Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku  
 Kepeli-hanke on koonnut kehollisia ja pelillisiä harjoitteita, joita voi käyttää 
 maahanmuuttajaryhmissä kotoutumisen tukena tai erilaisten ryhmien kohtauttamisen 
 välineenä. Kepelin tavaramerkkeinä ovat hauskuus ja kehollisuus: kaikessa on reilu ripaus 
 pelillisyyttä ja vakavaa leikillisyyttä. 
 Yhden päivän maksuttomassa seminaarissa  
 1. saat työkaluja maahanmuuttajaryhmien ohjaukseen toiminnallisin, pelillisin ja kehollisin 
 menetelmin,  
 2. saat vinkkejä turvallisen ja toimivan ryhmän rakentamiseen,  
 3. verkostoidut muiden maahanmuuttajatyötä tekevien kanssa sekä  
 4. vahvistat ohjausosaamistasi  
 Seminaarin ohjelma  

http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/Asumistaidot_kiintiopakolaisten_kotoutumisessa/Asumistaidot_kiintiopakolaisten_kotoutum(44929)
http://www.ihmisoikeudethaltuun.fi/
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 8.30 - 9.00 Ilmoittautumiset, aamukahvit ja oman materiaalin esillepano verkostotorin 
 pöydille  
 9.00 - 10.00 Tapahtuman avaus  
 10.00 - 11.30 Tutustumispaja Kepeli-menetelmin  
 11.30 - 12.30 omakustanteinen LOUNAS  
 12.30 - 13.15 Verkostotori  
 13.15 - 15.00 Toiminnalliset pajat (kaksi rinnakkaista pajaa)  
 15.00 - 15.15 iltapäiväkahvi  
 15.15 - 16.15 Avaimia arviointiin 
 Pajaseminaariin ovat tervetulleita kaikki erilaisia maahanmuuttajaryhmiä ohjaavat 
 vapaaehtoiset tai ammattilaiset. Tervetuloa myös kaikki maahanmuuttajataustaiset ohjaajat! 
 Voit tutustua Kepeli-harjoitteisiin ja käyttämään niitä maahanmuuttajaryhmissä  
 Ohjelma ja ilmoittautumislinkki Kepeli-pajaseminaariin Turussa (20.4.2018) 
 Lisätietoja: kepeli.metropolia.fi ja Mai Salmenkangas mai.salmenkangas@metropolia.fi, puh. 
 +358 40 3346927 

 

Koulutusta ja toimintaa maahanmuuttajille 

   
 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 

 
 Katarzyna Kärkkäisen kasvatustieteen väitöskirja ”Learning, teaching and integration of 
 adult migrants in Finland” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 10.11.2017. Väitöskirjan
  mukaan kulttuurieroavuuksien ja suomen kielen taidon merkitystä korostetaan liikaa 
 oppimisessa, opettamisessa ja kotoutumisessa. Kärkkäinen tutkii ammatilliseen koulutukseen 
 osallistuvien maahanmuuttajataustaisten aikuisten oppimista, opettamista ja kotoutumista. 
 Tutkimus tarjoaa tietoa maahanmuuttajista oppijoina ja maahanmuuttajien opettamisen 
 erityispiirteistä. Kärkkäisen mukaan kulttuuri- ja kielitekijöitä käytetään yleisesti selittäjänä 
 kaikkiin vaikeuksiin maahanmuuttajien oppimisessa ja kotoutumisessa. Käsitykset perustuvat 
 kuitenkin usein kouluttajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden odotuksiin ja 
 luuloihin. Henkilökohtaiset eroavuudet ja erot elämätilanteissa sekä niiden vaikutus jäävät 
 tilanteessa helposti huomaamatta. Maahanmuuttajien oppimisen ja opettamisen 
 erityispiirteiden huomioon ottaminen on tärkeää, mutta on osattava keskittyä olemassa 
 oleviin samanlaisuuksiin. Kärkkäinen kehottaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
 kanssa toimivia kouluttajia ja oppilaitoksia hyödyntämään asiantuntemustaan ja vaihtamaan 
 tietoa hyvistä käytänteistä, jotka ovat oppilaitoksissa jo olemassa. Väitöskirja on luettavissa 
 täältä ja Jyväskylän yliopiston tiedote täältä. 
 

Kotouttamisen osaamiskeskus järjesti yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun 
 ammattikorkeakoulun kanssa perheryhmäkotipäivät Turussa 23.–24.10. Osa puheenvuoroista 

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteita/
http://kepeli.metropolia.fi/tapahtumat_post/kepeli-pajaseminaari-kotoutumista-ja-kielenoppimista-kehollisilla-ja-pelillisilla-menetelmilla-20-4-2018-turussa/
http://kepeli.metropolia.fi/
mailto:mai.salmenkangas@metropolia.fi
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55745
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/10/tiedote-2017-11-03-08-38-03-741586
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 taltioitiin. Linkit on katsottavissa www.kotouttaminen.fi –sivustolla Kotouttamisen 
 osaamiskeskuksen youtube-kanavalla täällä. 

 
Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi –hankkeessa on tuotettu opas hyvistä käytänteistä 

 nuorten kotouttamiseen. Oppaassa esitellään hyvä käytänteitä nuorten kohtaamiseen, 
 työprosesseihin ja niiden kehittämiseen, aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen ja nuorten 
 osallisuuden vahvistamiseen. Opas löytyy sähköisenä täältä.  

 
Eurostat on julkaissut sähköisen tilastollisen muotokuvan kuvaamaan naisten ja miesten 

 jokapäiväistä elämää eri mittareilla mitattuna eri maissa. Julkaisun tavoitteena on auttaa 
 tilastojen avulla ymmärtämään eurooppalaisen elämän monimuotoisuutta. Julkaisu löytyy 
 täältä. 

 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen asiantuntijat Nina Rilla ja Juha Oksanen ovat 

 kirjoittaneet ajankohtaisen blogikirjoituksen kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen 
 hyödyntämisestä. Lue blogikirjoitus täällä. 

 

Muistathan tämän: 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  

  
 Suomen pakolaisapu on kehittänyt Yhteiskuntaorientaatiokurssin, jonka kautta pakolaisena 
 saapuneet saavat omakielistä ja yhdenmukaista opetusta suomalaisesta yhteiskunnasta heti 
 Suomeen muuton alkuvaiheessa. Yhteiskuntaorientaatiokurssia tullaan pilotoimaan 
 alkuvaiheessa loppuvuodesta Forssassa ja vuoden 2018 alusta Espoossa, jossa kurssi 
 järjestetään TE-toimiston palveluiden ulkopuolella oleville kotoutujille. Lisätietoa täällä.

    
Tukea toimintaan 

 
 Keski-Suomen ELY-keskus on avannut uuden ESR-haun läntisen Suomen maakuntiin. Haku 
 toteutuu tällä kertaa vapaaehtoisena ideahakuna 1.11.-11.12.2017 ja sen jälkeen varsinaisena 
 hakuna 14.12. eteenpäin. Lue tarkemmat ohjeet: http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-

https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos?disable_polymer=1
http://www.theseus.fi/handle/10024/134125
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
http://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/siirtyminen-tarjonnasta-kysyntaan-kansainvalisten-osaajien-asiantuntemuksen-hyodyntamisessa
http://www.turku.fi/maahanmuuttajat
mailto:sari.kanervo(a)turku.fi
mailto:maarit.luukkaa@turku.fi
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.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
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Anna palautetta aluekoordinaattoreille ja Kotouttamisen osaamis-

keskukselle vastaamalla sähköiseen kyselyyn  

 

 Kotona Suomessa -hankkeen kehittävän arvioinnin yhteydessä toteutetaan sähköinen kysely, 
 jolla kartoitetaan kotouttamistyötä tekevien toimijoiden näkemyksiä kotouttaminen.fi-
 verkkosivuston, Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen kautta 
 rahoitettujen aluekoordinaattoreiden toiminnasta.  
 
 Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka kohtaavat 
 maahanmuuttajia työssään. Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavan linkin kautta:  
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=631813189&_k=95VShLEmTGY4bXD-
Wuxm3A8HJuM_d_TEivK_u4hh_w6H6y6ngbudhB6qGgpfj11a&_hid=Kotona-Suomessa---kehittävän-
arvioinnin-kysely 
 
 Voit hyvin vastata kyselyyn, vaikka edellä mainitut asiakokonaisuudet eivät olisi sinulle 
 erityisen tuttuja. Kyselyssä voi ottaa kantaa myös siihen, millaista apua kaipaisit oman työsi 
 tueksi tulevaisuudessa.   
 
 Kyselyn ja kehittävän arvioinnin toteuttaa Ramboll Management Consulting Oy. Kyselyn 
 tulokset raportoidaan osana Kotona Suomessa -hankkeen kehittävää arviointia tavalla, josta 
 ei missään vaiheessa voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.   
 Kiitos osallistumisesta!  

 

Kotona Suomessa –hankkeen kuulumisia 

 

 Tiedoksi, että Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuus on saanut päätöksen jatkosta vuoden 
 2020 loppuun saakka. Pääpiirteissään toiminta tulee jatkumaan ennallaan ja hankkeessa on 
 edelleen kaksi osiota, Hyvä alku ja Hyvä polku. Hyvä alku -osiossa jatketaan ja tuetaan eri 
 puolilla Suomea pilottihanketyötä kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuteen liittyen. 
 Hyvä polku -osiossa aluekoordinaattorityö jatkuu suunnitelman mukaan nykyisenkaltaisena.
  
 Jos haluat, että välitän tietoa yhdistyksesi tai muun organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista 
 monikulttuurisuusverkostolle sähköpostissa/uutiskirjeessä, laita minulle viestiä. Mikäli olet 
 saanut uutiskirjeen, mutta nimesi ei ole postituslistalla, ilmoita minulle.  
 
 Alueemme maahanmuuttotyön toimijat, teillä on mahdollisuus tarjota esimerkiksi blogitekstiä 
 www.kotouttaminen.fi –sivustolle. Olisi hienoa saada sinne sisältöä alueeltamme.  
 
 Hyvä alueemme kuntatoimija tai muun organisaation edustaja. Huomioithan suunnitellessasi 
 henkilöstön koulutusta Kotona Suomessa –hankkeen resurssit. Toteutamme koulutuksia 
 alueella sekä kunnissa että muissa yhteisöissä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Hanke 
 tekee mielellään yhteistyötä esimerkiksi koulutusten järjestämisessä alueen toimijoiden 
 kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä. 

http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=631813189&_k=95VShLEmTGY4bXD-Wuxm3A8HJuM_d_TEivK_u4hh_w6H6y6ngbudhB6qGgpfj11a&_hid=Kotona-Suomessa---kehittävän-arvioinnin-kysely
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=631813189&_k=95VShLEmTGY4bXD-Wuxm3A8HJuM_d_TEivK_u4hh_w6H6y6ngbudhB6qGgpfj11a&_hid=Kotona-Suomessa---kehittävän-arvioinnin-kysely
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=631813189&_k=95VShLEmTGY4bXD-Wuxm3A8HJuM_d_TEivK_u4hh_w6H6y6ngbudhB6qGgpfj11a&_hid=Kotona-Suomessa---kehittävän-arvioinnin-kysely
http://www.kotouttaminen.fi/
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Talven odotuksen tunnelmissa,  

 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  
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