
 

UUTISKIRJE 03-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 kolmas uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 

Tiedoksi 

Itä-Suomen, Tampereen ja Helsingin yliopistot järjestävät yhteistyössä LÄÄKÄRIN 
SUOMI –koulutuksen Helsingissä Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamana 16.5.-
14.11.2018. Koulutus on työvoimakoulutusta ja siten opiskelijalle ilmaista. 
Koulutusesite ja lisätietoja (taydennyskoulutus.uta.fi) 
 
Koulutukseen haku on auki 6.4.2018 asti osoitteessa: 
https://koulutukset.te-
palvelut.fi/kt/678135?locations=Helsinki&professions=2&announced=0&sort=1   
 
 
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön kuulumisia, MLL ry 
MLL Tampereen osasto on aloittanut vuonna 2012 Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -
toiminnan. Toiminnan avulla yhdistetään Suomeen muuttaneita naisia sekä 
toimintaan perehdytettyjä suomea puhuvia naisia ystäväpareiksi keskenään. 
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön kehittämiseen on saatu STEAn rahoitus vuosille 
2017–2019. 
 
Ystäväpareja on vuosien mittaan yhdistetty lähemmäs 200. Tämäkin vuosi on 
pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin. Kevään mittaan on syntymässä näillä näkymin 
noin 30 uutta ystäväparia, kun toimintaan perehdytetyt vapaaehtoiset ja ystävää 
etsivät maahan muuttaneet äidit tapaavat ensimmäisen kerran toisensa 
ystävätoiminnan koordinaattorin kanssa. Maaliskuun loppuun mennessä uusista 
pareista 14 ovat jo tutustuneet alkutapaamisen merkeissä ja päässeet aloittamaan 
ystävätoiminnan. 
 
Ystäväparien kuulumisia kysellään säännöllisin väliajoin, jotta voidaan vastata 
mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja taata toiminnan sujuvuus kaikille osapuolille 
mahdollisimman hyvin. Ystäville järjestetään myös yhteistä virkistystoimintaa. 
Tämän vuoden aikana on mm. tutustuttu itseilmaisuun ja vuorovaikutukseen 
Naamiokurssilla draamapedagogi Anu Niemen johdolla sekä vietetty rentouttavaa 
joogahetkeä Studio Vintissä. Lähempänä kesää aiotaan mm. viettää nyyttäreitä ja 
osallistua Laivapuiston kesäjuhlaan eri kielisten satuhetkien kanssa. Lisäksi 
vapaaehtoisille on tarjolla toiminnanohjausta ja koulutusta. 
 
Ystäviä tulee mukaan toimintaan myös Tampereen rajojen ulkopuolelta. 
Perehdytettyjä vapaaehtoisia, jotka odottavat vielä uuden ystävän tapaamista, on 
parhaillaan Tampereen lisäksi Ikaalisissa, Nokialla ja Kangasalla. Vapaaehtoisia 
kaivattaisiin tällä hetkellä Valkeakoskelle, Lempäälään ja Parkanoon. Yhteistyö 
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lähikuntien MLL paikallisyhdistysten kanssa edesauttaa sitä, että toiminnasta tulee 
osallistujilleen mahdollisimman paikallista ja helposti lähestyttävää. Lisätietoja 
yhteistyöstä voit kysellä toiminnan koordinaattorilta Essi Pakariselta: 050 400 8306 
 
MLL:n monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö muutti alkuvuodesta uuteen tilaan. Kulku 
on nyt Näsilinnankadun puolelta (entiset eropalveluiden tilat, Näsilinnankatu 44-46). 
Uudet tilat mahdollistavat monipuolisesti erilaisten toimintojen toteuttamisen. MLL 
Tampereen osastolla järjestetään kaikkiin tiloihin ja toimintaan avoimet ovet 4.6. 
klo 14 – 17. Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin tiloihin ja tervehtimään 
henkilökuntaa - saa tulla käymään muinakin aikoina! 
 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Traumaattisista kokemuksista selviytyminen ja Tukiverkosta voimaa – koulutukset 
Tampereella 23.-24.4.2018 klo 12:30-16:00 
Paikka: Työväenmuseo Werstas, Auditorio, Väinö Linnan aukio 833210 Tampere.  
 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun TRUST-kärkihanke (Yksin tulleiden 
lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen) järjestää huhtikuussa kaksi 
koulutuspäivää, joissa tarkastellaan hyviä käytäntöjä yksin tulleiden alaikäisten arjen 
tukemiseen. Yksin maahan tulleet turvapaikanhakijanuoret tarvitsevat pitkäaikaista 
sosiaalista tukea, hoivaa sekä toimivia ratkaisuja asumiseen ja koulutukseen. 
Ensimmäinen koulutus käsittelee traumaattisista kokemuksista selviytymistä ja tähän 
saatavilla olevaa tukea. Toisena päivänä keskitytään tukiverkon voimaan: kuinka 
ympäröivä yhteisö voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea yksin tulleita nuoria? 
Tarkempi ohjelma (transculturaltrust.net) 
 
Koulutukset ovat maksuttomia ja kumpaankin päivään mahtuu 60 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. Pyydämme ilmoittautumisia 12.04.2018 mennessä e-lomakkeella: 
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21044/lomake.html  
 
Linkin kautta voit ilmoittautua molempiin tai vain yhteen koulutuspäivään. 
Koulutuksissa on kahvitarjoilu.  
 
Lisätietoa koulutuksista: 
Kristiina Korjonen-Kuusipuro/TRUST-hanke 
kristiina.korjonen-kuusipuro@uta.fi 
p. +358 (0)50 509 9115 
 
 
Asuinturvallisuuskoulutusta maahanmuuttajayhteisöille! Infotilaisuus asuin-
turvallisuuskoulutuksesta keskiviikkona 25.4. klo 18-19  
Paikka: Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13 
 
Tilaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajajärjestöjen ja -yhteisöjen johdolle ja 
työntekijöille. 
 
Ohjelma:  

http://www.transculturaltrust.net/tag/koulutus/
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21044/lomake.html


 

•  Maahanmuuttajayhteisöjen turvallisuuskoulutuksen rakenne ja sisältö. 
Maahanmuuttaja-taustaisten kouluttaminen arjen turvallisuuskouluttajiksi (MAKO). 
Toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, Helsingin Pelastusliitto  
•  Uudenmaan alueella toteutettu turvallisuuskoulutus ja siitä saadut kokemukset. 
Turvallisuuskouluttaja Lasse Wallius, Helsingin Pelastusliitto 
• Hämeen Pelastusliiton turvallisuuskoulutus, koulutuspäällikkö Saku Rouvali, 
Hämeen Pelastusliitto 

 
HELSINGIN PELASTUSLIITON TURVALLISUUSKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 
 
Helsingin Pelastusliitto HELPE on järjestänyt maahanmuuttajille kodin ja arjen 
turvallisuuskoulutusta Uudellamaalla, jossa toiminta on ollut erittäin aktiivista. 
Koulutustapahtumiin on osallistunut jo noin tuhat maahanmuuttajaa, mm. kuudessa 
moskeijassa pidetyssä koulutustapahtumassa. 2-3 tunnin tapahtumat sisältävät 
luennon lisäksi myös alkusammutusharjoituksen, opetuskielenä selkosuomi tai 
kohderyhmän äidinkieli. HELPE on kouluttanut myös jo pidempään Suomessa asuneita 
maahanmuuttajia turvallisuuskouluttajiksi, jotka omalla äidinkielellään pitävät 
maahanmuuttajayhteisöille kodin ja arjen turvallisuusluentoja ja -harjoituksia.  
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, GSM +358 50 524 6200, olli-
veikko.kurvinen@helpe.fi. 
 
 
Työpaja "Oikeus kasvatukseen", perjantaina 27.4. klo 14-17 Kaupin 
vastaanottokeskuksessa. Puheenvuoroja toivotaan turvapaikanhakijoiden ja 
pakolaisten kasvatukseen osallistamista käsittelevistä tutkimuksista, turvapaikan-
hakijoilta ja pakolaisilta, koulutuksen järjestäjiltä ja opettajilta, vapaaehtois-
toimijoilta sekä poliitikoilta/viranomaisilta. Tarkempia tietoja EDUn ja LWT-
sivustoilta https://letsworktogetheredu.wordpress.com.  
 
 
KOTU -kohtaa ja tue, maahanmuuttajien mielenterveyden ensiapu 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto järjestää Laivapuiston 
perhetalolla (Tiiliruukinkatu 1, Tampere) toukokuussa kahden lauantain mittaisen 
maksuttoman kurssin, joka sopii kaikille työssään ja toiminnassaan pakolais- ja 
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kohtaaville toimijoille. Ohjaajana toimii Yrjö 
Koskinen. Kurssin ajankohta 12.5. ja 19.5. klo 9.00 – 16.00. Ilmoittautumiset 4.4. 
mennessä ja lisätietoja: essi.pakarinen(at)mll-tre.fi, 050 400 8306. 
 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Seminaari aiheesta ”Hyvät etniset suhteet – mitä ne oikein ovat?” 
Aika: Perjantai 13.4.2018, klo 9.00-11.00 
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium, sali C4 
 
9.00 - 10.00 Yliopistonlehtori, YTT Kati Turtiainen luennoi aiheesta, mitä etnisyys on 
ja millaisena se näyttäytyy hänen oman työkokemuksensa näkökulmasta 
10.00 - 11.00 Tutkija, FT Kaisa Nissi luennoi aiheesta, miten siirtymä vastaanotto-
keskuksesta ja turvapaikanhakijasta kuntalaiseksi käytännössä sujuu 
 

mailto:olli-veikko.kurvinen@helpe.fi
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Alustusten perään on varattu 15 minuuttia keskustelua ja kysymyksiä varten. 
Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. 
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/46564807A0CED712.par  
Lisätietoja antaa Pirkanmaan ja Keski-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan 
koordinaattori Marja Huttunen, marja.huttunen@ely-keskus.fi, puh. 0295 036086. 
 
 
Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat  
Aika: 13.4.2018, seminaari klo 9-11.30, työpajat ja purkukeskustelu klo 12.30-14.30 
Paikka: Opetushallituksen monitoimitila, Hakaniemenranta 6, Helsinki 
Ilmoittautumiset aamun kahvituksia varten 9.4. mennessä:  
toimisto(at)kotiseutuliitto.fi, lisätietoja (kotiseutuliitto.fi) 

 
 
Tutkittua tietoa maahanmuutosta 23.4.2018, ympäristöministeriön Pankkisali 
(Helsinki) 23.4.2018 klo 12-16:30  
 
Seminaarisarja maahanmuutosta huipentuu - Merkkaa kalenteriisi sarjan neljäs ja 
viimeinen osa: Monikulttuurinen yhteiskunta! Seminaarisarjassa on esitelty STN-
hankkeissa saatuja tutkimustuloksia maahanmuutosta ja kotoutumisesta. 
”Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi” -teeman mukaisesti sarjassa on kuultu 
mahdollisuuksista ja haasteista, joita maahanmuuttajat Suomessa kohtaavat.  
 
Keynote-esityksen pitää professori Paul Scheffer Tilburgin yliopistosta, Alankomaista. 
Muina alustajina ja keskustelijoina on tutkijoita, ministeriöiden edustajia, 
poliitikkoja sekä yritysten ja järjestöjen edustajia. Kuulemme joitakin alustuksia, 
mutta pääpaino on paneelikeskusteluissa, joihin osallistuvat mm. Päivi Nerg, Atte 
Kaleva ja Sonja Hämäläinen. Tilaisuuden juontaa YLEn toimittaja Jussi-Pekka 
Rantanen.  
 
Tilaisuuden tarkka ohjelma varmistuu huhtikuun puolella, mutta voit ilmoittautua 
tilaisuuteen jo nyt täällä (docs.google.com). Voit levittää kutsua myös tämän linkin 
(academyevents.fi) avulla. Lisätietoja seminaarista antavat ohjelmajohtaja Riitta 
Kosonen (@aalto.fi) ja Kaisa Schmidt-Thomé (Demos Helsinki, kaisa.schmidt-
thome@demoshelsinki.fi) 
 
 
Urareitti-hankkeen loppuseminaari ”Urareitti-hankkeen satoa – uusia malleja 
kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen” järjestetään 26.4.2018 
klo 10.00 – 15.30 Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa. Seminaarissa kerrotaan 
hankkeen saavuttamista tuloksista sen eri työpaketeissa: TP1-Terveysalan 
osaamisvaaka, TP2-Osaamispolut liiketalouden ja tekniikan aloille, terveysalalle ja 
ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä TP3-Terveysalan ammatillinen 
kielikoulutusmalli. Tilaisuudessa kuullaan aamupäivällä OPH:n ja Valviran esitykset, 
maahan muuttaneen pätevöityneen sairaanhoitajan/kätilön puheenvuoro sekä 
Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyarin urapolku ja iltapäivällä 
hanketoimijoiden esitykset hankkeen tuloksista.   
 
Ennen seminaarin alkua, klo 9.15 - 10.00, on tarjolla aamukahvit. Ilmoittautumiset 
9.4.2018 mennessä (webropolsurveys.com). Tilaisuudessa tarjotaan myös lounas ja 
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iltapäiväkahvit. Lisätietoja seminaarista: Projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist, 
anita.eskola-kronqvist(at)hamk.fi, 040 801 4620. 
 
 
Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta järjestää työpajan: Keho ja mieli -ryhmän 
ohjaaminen maahanmuuttajatyössä. Kaksipäiväisessä työpajassa tutustutaan 
Serene-hankkeessa kehitettyyn Keho ja mieli -ryhmän toimintamalliin. Työpaja on 
suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Työpajassa kokeillaan ryhmässä 
käytettyjä harjoituksia, käydään läpi ryhmän kokonaisuutta ja keskustellaan mallin 
soveltamisesta omassa työssä. Keho ja mieli -ryhmä on psykoedukatiivinen, 
toiminnallinen ryhmämalli, joka soveltuu järjestettäväksi tulkin välityksellä tai 
suomen kielellä. Keho ja mieli -ryhmä on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön 
kotoutumisen alkuvaiheen ”Hyväksi käytännöksi”.  
Torstai 3.5. klo 10-16, perjantai 4.5. klo 9-15 (Shaolin dojo, Linnankatu 61, 20100 
Turku, viides kerros).  
Työpaja on maksuton. Lisätietoja: antti.klemettila@turunkriisikeskus.fi 
 
 
Kick Off -tilaisuus: Koneen säätiön Naapuridialogit-ohjelman hanke 
"Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen 
dialogilla ja sovittelulla" 
AIKA: Tiistai 8.5.2018 klo 9-16 
PAIKKA: Säätytalo, Helsinki 
 
Naapuruussovittelun keskus on käynnistänyt kolmevuotisen, Koneen säätiön 
rahoittaman kehittämishankkeen, jossa etsitään, kehitetään ja testataan 
toimintatapoja ja osaamista väestöryhmien välisen polarisaation purkamiseksi ja 
toimivien väestösuhteiden edistämiseksi dialogilla ja sovittelulla. Hankkeen 
työryhmään kuuluu tutkijoita, asiantuntijoita sekä Naapuruussovittelun keskuksen 
sovittelijat. Työtä viedään eteenpäin yhteistyössä turvallisuutta ja toimivia 
väestösuhteita edistävien viranomaisten kanssa. 
 
Kick-off-tilaisuus järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, 
sisäministeriön, oikeusministeriön ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kanssa. 
Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvit sekä lounas. Tilaisuus on osallistujille maksuton. 
Paikkoja on rajoitetusti, vahvistamme osallistumisenne sähköpostitse 
mahdollisimman pian ilmoittautumisenne jälkeen, kuitenkin viimeistään 22.4.2018. 
Ilmoittautuminen 20.4. mennessä (goo.gl/forms) 
 
Lisätietoa: Miriam Attias, Naapuruussovittelun keskus 
puh. 040 561 83 76, miriam.attias@naapuruussovittelu.fi  
 
 
Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti 
toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu joka 
kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Webinaarit ovat maksuttomia ja niiden aiheet 
ovat seuraavat: 
 
6.4.2018 klo 9-11 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan 
4.5.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajien koulutuspolut 

https://goo.gl/forms/ohdS5jr7S0FtWbWp2


 

8.6.2018 klo 9-11 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 
 
Webinaarien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumislinkkeineen löytyvät 
Kotouttaminen.fi-sivun Koulutukset ja tapahtumat -osiosta. 
Aiemmat, syksyllä 2017 tuotetut webinaarit ovat katsottavissa YouTubessa. 
 

Avustukset 

Valtionavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla 
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kunnille ja vastaanottokeskuksille 861 000 
euroa kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. 
Valtionavustusta myönnettiin 30 hankkeelle. Avustettujen hankkeiden 
kustannusarviot olivat yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Avustuksen saajina ovat 
kunnat sekä vastaanottokeskustoiminnan järjestäjät, jotka yhteistyössä eri 
liikuntapalveluiden tuottajien ja liikuntajärjestöjen kanssa kehittävät 
maahanmuuttajille liikuntamahdollisuuksia. 
 
Kehittämisavustus on tarkoitettu monikulttuuriseen lasten ja nuorten liikuntaan, 
perheliikuntaan, aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan sekä tukemaan urheilu- ja 
liikuntaseuroja monikulttuurisen liikunnan järjestämisessä. Erityiskohderyhmänä 
ovat naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat maahanmuuttajaryhmät. 
Kehittämisavun tarkoituksena on tukea liikuntalain ja kotoutumislain toimeenpanoa.  
Avustusta saaneet hankkeet (pdf, 125 kt, www.avi.fi) 
 

Työkaluja 

Valtakunnallisen AMIF-rahoitteisen OSKU – Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin 
siirtymisen tueksi – hankkeen tuottamilla videoilla pienillä paikkakunnilla asuvat 
maahanmuuttajat kertovat elämästään. Videoista on neljä eri kieliversiota: arabia, 
dari, tigrinja ja selkosuomi. Videot löytyvät YouTubesta. 
 
OSKU-hankkeen tavoitteena on oleskeluluvan saaneiden henkilöiden entistä 
nopeampi siirtyminen vastaanottokeskuksista kuntiin. Kohderyhmänä ovat kuntien, 
valtionhallinnon ja vastaanottokeskusten yhteyshenkilöt sekä myönteisen 
kansainvälisen suojelun päätöksen saaneet turvapaikanhakijat. 
 
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn Kiintiöpakolaisten asumistaidot -
hankkeessa koottu Maahanmuuttajien asumisen materiaalipankki on nyt julkaistu 
ARAn nettisivuilla (ara.fi)  
 
Materiaalipankkiin on koottu eri tahojen tuottamaa materiaalia (mm. linkkejä 
nettisivuille, videoihin, erikielisiin oppaisiin), joiden avulla voidaan edistää 
maahanmuuttajien asumisen onnistumista ja neuvontaa. Materiaalipankki on 
ensisijaisesti tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville, jotka haluavat 
löytää maahanmuuttajien Suomessa asumista tukevaa tietoa yhdestä paikasta. ARAlle 
saa myös vinkata jatkossa sivustolle sopivista uusista materiaaleista. 
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Uusi kirja ”Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi” on nyt painossa ja ilmestyy 
maaliskuun lopussa. Kirja on erityisesti suunniteltu monikulttuuristen kohtaamisten 
opetukseen ja sen luettavuuteen on panostettu myös kentän työntekijöitä ja 
aloittelevia opiskelijoita ajatellen. Kirja on tilattavissa Vastapainon verkkokaupasta: 
http://vastapaino.fi/kirjat/maahanmuutto-palvelut-ja-hyvinvointi/  
 
Kirjan toimittajat ja kirjoittajat: Johanna Hiitola, Merja Anis, Kati Turtiainen, Riikka 
Homanen, Marja Alastalo, Olga Davydova-Minguet, Pirjo Pöllänen, Mulki al-Sharmani, 
Abdirashid Ismael, Veera Rautavuoma, Tiina Sotkasiira, Sanna Mustasaari, Lotta 
Kokkonen, Marja Peltola, Riti Esberg ja Jassin Rezai. 
 

 

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai 
muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta sähköpostia: 
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi.  
 

 
Virkistävää kevään odotusta!  

http://vastapaino.fi/kirjat/maahanmuutto-palvelut-ja-hyvinvointi/

