
 

UUTISKIRJE 01-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

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

 

Tiedoksi 

Konsultatiivista neuvontaa ja osaamisen tukea perheryhmäkodeille, tukiasumis-
yksiköille ja jälkihuollon toimijoille! 
 
Työ- ja elinkeinoministeriössä toimiva kotouttamisen osaamiskeskus tarjoaa 
konsultatiivista neuvontaa alaikäisinä ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten 
parissa työskentelevien perheryhmäkotien, tukiasumisyksiköiden ja jälkihuollon 
henkilökunnalle vuonna 2018 tammikuusta elokuuhun. Konsultatiivisen palvelun 
tavoitteena on antaa tukea asumisyksiköiden esimiesten ja muun henkilökunnan 
vaikeiksi kokemissa käytännöllisissä tilanteissa. 
 
Konsultatiivisena neuvonantajana on aloittanut sosionomi (YAMK) Sirpa Timonen-
Nissi. Neuvonpito Sirpan kanssa voi tapahtua tarpeen ja asian luonteen mukaan 
puhelin- ja sähköpostineuvontana, virtuaalisina kokouksina ja asumisyksiköissä 
paikan päällä tapahtuvina käynteinä. 
 
Puh. 040-6212767   
Sähköposti: sirpa.timonen-nissi(a)pudasjarvi.fi   
Skype: sähköpostiosoite 
 
 
Ennora ja Funderatas tekevät työ- ja elinkeinoministeriölle selvitystä, jossa 
arvioidaan ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen tunnustamiseen ja 
täydentämiseen liittyvää sähköistä tiedotusta ja ohjausta. Maahanmuuttajien 
näkemystä selvityksen toteutuksessa edustaa Suomen Venäjänkielisten 
Keskusjärjestö ry. 
 
Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa, miten sähköistä tiedonhakua voisi kehittää 
entistä asiakaslähtöisemmäksi palvelupoluksi. Selvityksen aineisto koostuu sekä 
maahanmuuttajille että neuvontaa antaville tahoille suunnatuista kyselyistä, 
syventävistä haastatteluista ja nykyisen palvelupolun testauksista. Raportti 
kehittämisehdotuksineen valmistuu huhtikuun alussa. 
 
Neuvonta- ja ohjauspalveluiden asiantuntijoita pyydetään vastaamaan oheiseen 
lyhyeen (10-15 min) kyselyyn 2.2.2018 mennessä. Vastaus on arvokas anti selvityksen 
aineistolle. https://link.webropolsurveys.com/S/03F143BC0AC19895  
 
 
 

http://kotouttaminen.fi/keski-suomen-uutiskirjeet
https://link.webropolsurveys.com/S/03F143BC0AC19895


 

Naisten uinti- ja kuntosalivuoro Wellamossa perjantaisin 9.2., 16.3., 6.4. ja 4.5. klo 
18.00–20.30 
Uinnin ja kuntosalin lisäksi voi halutessaan osallistua erilaisiin ryhmiin. 
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, Vastaava liikunnanohjaaja Elina Oinonen 
p. 014 266 7736 tai etunimi.sukunimi@jkl.fi 

 

Tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomessa 

Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita –koulutus  
Aika: Perjantai 2.2.2018 klo 9–11                                                                                       
Paikka: Valtion virastotalo, kokoushuone Relander (2.krs), Itsenäisyydenaukio 2, 
Turku / webcast-lähetys 
 
Koulutuksen tavoitteena on esitellä aikuisten maahanmuuttajien kielenopiskelun 
käytäntöjä, sen erityispiirteitä ja erilaisia haasteita. Seminaarin kohderyhmää ovat 
maahanmuuttajien parissa työskentelevät ammattilaiset. Koulutuksen puheen-
vuoronpitäjät ovat kielenopetuksen tutkijoita ja suomen kielen kouluttajia.  

 
Koulutuksen puheenvuorot ja aiheet: 
 
- Aikuisten maahanmuuttajien kielenopiskelun käytäntöjä kotoutumis-
koulutuksissa ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa, kouluttaja ja S2-opettaja Mirva 
Salonen 
- Kielitietoisia käytänteitä kielenoppimisen haasteisiin, yliopisto-opettaja Jenni 
Alisaari, Turun yliopisto 
- Maahanmuuttajaopiskelijoiden oppimisesta ja opettamisesta, projektitutkija 
Katarzyna Kärkkäinen, Jyväskylän yliopisto 
 
Linkki etäosallistujille lähetetään sähköpostitse muutamaa päivää ennen tilaisuutta. 
Verkkolähetyksen seuraaminen onnistuu Mozilla- ja Chrome-selaimilla. Luento 
tallennetaan kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-tilille, josta sen voi katsoa 
myös jälkikäteen. Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään maanantaina 29.1.2018 kello 
12 mennessä webropolin kautta. 
 
Lisätietoja: Päivi Ruotsala, Kotona Suomessa -hankkeen Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan aluekoordinaattori, puh. 0295 020 992, s-posti: paivi.ruotsala(at)ely-
keskus.fi 

 
 
Otto – Osallistuva arki kotoutumisen tukena –työpaja 7.2.2018 klo 12-16 
 
Teema: Vastaanottokeskusten, turvapaikanhakijoiden ja lähiympäristön yhdyspinnat. 
Työpaja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, muille 
turvapaikanhakijoiden kanssa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoistyöntekijöille 
sekä alan opiskelijoille. Kartoitamme ja kehitämme yhdessä työpajoissa 
yhdyspintoja, yhteistyökäytäntöjä ja –prosesseja.  

 

https://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/95768_Naisten_uinti_Wellamossa.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e8800ec1-1ea5-4b5e-a71a-19928d3b9bbc?displayId=Fin1448999


 

Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Hyvinvointiyksikkö, Lutakon kampus os. 
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä. Auditorio.  
 
Työpajojen teemat: 
•Arjen rakentumisen eväät 
•Psykososiaalinen tuki 
•Matkalla työhön 
•Osaamisen tunnistamisen käytännöt 
Ilmoittautuminen työpajaan 23.1.2018 mennessä (Webropol) 
 
Lisätietoa: Otto-hankkeen projektipäällikkö Leila Nisula (leila.nisula@jamk.fi) p. 
040-5734574, https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2226  
 
 
Maahanmuuttotyön osaamista verkostossa – ideointipäivä 21.2.2018 klo 12-16 
 
Kotona Suomessa (ESR), Kotona Jyväskylässä (ESR) ja Kotopaikka (ESR) -hankkeiden 
tavoitteena on maahanmuutto- ja kotouttamistyöhön liittyvien toimijoiden verkosto- 
ja yhteistyön edistäminen. Järjestämme kaikille toimijoille avoimen keskustelu- ja 
ideointitilaisuuden maahanmuutto- ja kotouttamistyön verkostotoimijoiden 
yhteistyön tarpeista ja mahdollisuuksista Keski-Suomessa. Tapaamiseen ovat 
tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet tahot. Tilaisuuteen voi osallistua myös 
etäyhteydellä, linkki lähetetään ilmoittautuneille. 
 
Paikka: JAMK / Dynamo, Auditorio, Lutakko, Piippukatu 2, Jyväskylä 
Ilmoittautuminen 7.2.2018 klo 16.00 mennessä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/A81389883E06BB66.par     
Lisätietoja: aluekoordinaattori Hanna Wallenius, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
 
Paremmin Yhdessä ry:n kevään toimintaa: 
 
Avaimet oppimiseen -läksykerho joka viikko ti-to 15-17 (paremminyhdessa.org) 
 
Hygieniapassitestit 

- Selkokielinen hygieniapassitesti- ja koulutus 7.2.2018 (ilmoittautuminen 
25.1.2018 mennessä), hinta 35e 
- Arabiankielinen hygieniapassitesti 14.3.2018 (ilmoittautuminen 
viimeistään 21.2.2018), hinta 65e 
- Thainkielinen hygieniapassitesti 20.3.2018 (ilmoittautuminen viimeistään 
21.2.2018), hinta 65e 

 
Keskustelua kasvatuksesta -illat uudistuvat Puhutaan elämästä -keskusteluilloiksi 

- Alkavat maaliskuussa PYR:in uusissa toimistotiloissa. Tarkempi tieto 
päivittyy nettisivuillemme ja facebookiin helmikuun aikana. 

 
Kansainvälinen lasten ja nuorten päiväleiri 14.-15.6.2018 
 
Osana-hanke käynnistyy maaliskuussa, tarkemmat päivämäärät tulossa myöhemmin. 
Lisätietoa http://www.paremminyhdessa.org/osana/ 

https://www.webropolsurveys.com/S/75E4F3FCFFC850F4.par
https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2226
https://www.webropolsurveys.com/S/A81389883E06BB66.par
http://www.paremminyhdessa.org/toiminta/nuorten-tukitoiminta/avaimet-oppimiseen-laksy-kerho/
http://www.paremminyhdessa.org/keskustelua-kasvatuksesta-illat/
http://www.paremminyhdessa.org/toiminta/nuorten-tukitoiminta/lasten-ja-nuorten-paivaleirit/
http://www.paremminyhdessa.org/osana/


 

 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Mobiilitulkkauspalvelu Túlkasta ja sen käytöstä järjestetään webinaari tiistaina 30. 
tammikuuta klo 11-11.45. Ilmoittautuminen: http://www2.tulka.com/ilmoittaudu-
webinaariin-mobiilitulkkaus-0  
 
 
Opetushallitus järjestää Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -
tilaisuuden Helsingissä 13.-14.3.2018. Koulutus on maksullinen, 355,00 EUR + alv 24%. 
Tilaisuus järjestetään Hilton Helsinki Strandissa. Alla olevasta linkistä löytyy 
lisätietoa ja ilmoittautumislomake: 
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1984  
 
 
Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) ovat aloittaneet 
syyskuussa 2017 kotouttamisen webinaarisarjan. Tilaisuuksia järjestetään 
säännöllisesti kuukauden ensimmäisenä perjantaina kello 9-11. Seuraava luento 
lähetetään 2.2.2018. Webinaareista tiedotetaan Kotona Suomessa -uutiskirjeissä ja 
kotouttaminen.fi-tapahtumakalenterissa. 

Avustukset 
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut jälleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoitushaun Keski-Suomen, Pirkanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Osallisuuden 
edistämisen ja köyhyyden torjunnan toimintalinja (TL 5) on auki kaikissa 
maakunnissa. Haku toteutuu kaksivaiheisena: 1.11.-11.12.2017 Ideahaku ja 14.12.-
5.3.2017 varsinainen haku. Lisätietoa (rakennerahastot.fi) 
 
Sokra-koordinaation tehtävänä on tukea erityisesti ESR TL 5 hanketyötä ja edistää 
osallisuustyön toteutumista koko maassa. Mikäli olet kiinnostunut ESR TL 5 
rahoituksesta, lue lisää www.rakennerahastot.fi. Lisätietoa hanketyöstä ja ESR TL 5 
hankkeista löydät myös osoitteesta: www.thl.fi/sokra  

Työkaluja 

TEM:n Sylvia-hanke on julkaissut kolmen videon sarjan tukemaan 
maahanmuuttotyön suunnittelua kunnissa. Videot muodostavat katsojalle kuvan 
pakolaisten vastaanoton strategiatason suunnittelusta käytännön vastaanottoon. 
Esimerkkikunnat Tampere, Pudasjärvi, Järvenpää ja Porvoo kertovat videoilla 
kokemuksistaan ja linjauksistaan liittyen vastaanotosta maksettaviin korvauksiin, 
strategiatyöhön ja kiintiöpakolaisten vastaanottoon. Videot on tekstitetty myös 
ruotsiksi. 
 
Videot ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla: 
Kansainvälistyvät kunnat (youtube.com) 
Ruotsinkielisillä tekstityksillä: Internationalisering i kommuner (youtube.com) 

 

http://www2.tulka.com/ilmoittaudu-webinaariin-mobiilitulkkaus-0
http://www2.tulka.com/ilmoittaudu-webinaariin-mobiilitulkkaus-0
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1984
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
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/
http://www.thl.fi/sokra
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29CYyW6_VFdzI92UplJo0hjG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29BJ2WWmiBO16ODPYEbzrxWi


 

 
Túlka-mobiilitulkkauspalvelusta saa älylaitteen välityksellä tulkin sekunneissa, 
ilman ennakkovarausta. Laskutus toteutuu tulkattujen minuuttien mukaan. 
Tulkattavia kieliä on tällä hetkellä 14 ja palvelussa käytetään ammattitulkkeja, jotka 
käyvät läpi vaativat tulkkaustaitotestit. Lyhyt esittelyvideo palvelusta 
(youtube.com). Lisätietoa: https://tulka.com/fi/  

 

 

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

 
 

Antoisaa alkuvuotta, pysykää lämpiminä talven tuiskuissa!  

https://www.youtube.com/watch?v=ioceMrAan_g&t=19s
https://tulka.com/fi/

