
 

UUTISKIRJE 03-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 kolmas uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Keski-Suomesta 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   
 

 
 
Naisten uinti- ja kuntosalivuoro Wellamossa perjantaisin 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 
 

Uusia hankkeita Keski-Suomessa 
 
POKE - Pakolaistaustaisten ohjauksen kehittäminen (AMIF) 
 
Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on kiintiöpakolaisina Suomeen saapuneet TE-
toimiston asiakkaat, joiden kotoutumispolkuja hankkeen eri tavoitteiden kautta 
nopeutetaan. Hankkeen tuloksista hyötyvät myös muut kansainvälistä suojelua saavat 
sekä muut maahanmuuttajat. Hankkeen toinen kohderyhmä on kiintiöpakolaisten 
kanssa työskentelevä TNO (tieto, neuvonta ja ohjaus) -henkilöstö TE-toimistoissa, 
oppilaitoksissa ja kunnissa. 
 
Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa kiintiöpakolaisten koulutus- ja 
työllistymispolkuja eri toimijoiden välistä verkostomaista ohjausta kehittämällä. 
Lisäksi hankkeessa pidetään infoja kiintiöpakolaistaustaisille.  
 
Hanke kestää 1.4.2018-31.12.2020 ja sitä koordinoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
mutta hanke toimii valtakunnallisesti. ELY-keskuksiin tulee viisi hankkeen 
työntekijää, joiden tehtävinä on kehittää kiintiöpakolaistaustaisten ohjausta luoden 
oppilaitosten ja TE-hallinnon ohjausta integroivia malleja. Ministeriöön palkataan 
henkilö tekemään nykytilan selvitykseen liittyviä tehtäviä sekä sovittamaan yhteen 

http://kotouttaminen.fi/keski-suomen-uutiskirjeet
http://taydennyskoulutus.uta.fi/2018/02/laakarin-suomi-16-5-14-11-2018/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/678135?locations=Helsinki&professions=2&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/678135?locations=Helsinki&professions=2&announced=0&sort=1
https://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/95768_Naisten_uinti_Wellamossa.pdf


 

kansallisella tasolla TE-hallinnon ja opetushallinnon kehittämistoimia. Lisäksi TE-
toimistoihin tulee töihin kahdeksan työntekijää, jotka kehittävät kiintiö-
pakolaistaustaisten asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalveluja henkilökohtaisessa 
asiakastyössä. Keski-Suomen ELY-keskukseen palkataan syksyllä 2018 hankkeeseen 
projektiasiantuntija ja Keski-Suomen TE-toimistoon psykologi. 
 
LISÄTIETOJA: projektipäällikkö valitaan kevään-kesän 2018 aikana 
 
 
TEM:n Järjestöhaussa rahoitusta sai Suomen Setlementtiliitto ry:n Kotipolku -
alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä  
 
Hankkeessa tukikummit ja omakieliset ohjaajat toimivat nuorten tukena ja 
kehitettyjä malleja voidaan levittää myös valtakunnalliseen toimintaan. 
Vapaaehtoisille järjestetään mm. ohjauskeskusteluja, vertaistapaamisia ja 
koulutusta. Oma polku -toiminnassa omakieliset vertaisohjaajat ohjaavat nuoria 
palvelupoluille. Toiminnassa on tavoitteellista yksilö- ja vertaisryhmäohjausta noin 
20 nuorelle/paikkakunta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikkakuntien alaikäisinä 
tulleiden asumisyksiköiden, oppilaitosten, etsivän nuorisotyön ja muiden kanssa.  
 
LISÄTIETOJA: Aluepäällikkö Erno Kääriäinen, puh. 046-9226837, 
erno.kaariainen@setlementti.fi. 
 
 
Kotoisa-hanke on EU:n sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston (AMIF) ja Jyväskylän kaupungin rahoittama kehittämishanke, 
jossa kokeillaan erilaisia haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden 
kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen keinoja. Hankkeen 
työntekijöiden rekrytoinnit on aloitettu maaliskuussa ja lisätietoja on tulossa, kun 
hanketyö alkaa. 
 

Tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomessa 

Monikulttuurisuuskeskus Gloriassa NUORTEN KAHVILA joka toinen tiistai klo 
17.00–19.00 
Lisätietoja: tiinu.ristinen@gloriajkl.fi / 050 438 4267 
10.4. Uskonto ja kulttuuri 
24.4. Päihteet ja mielenterveys 
8.5. Ihmisoikeudet ja vähemmistöt 
 
 
KOSKETUS-kevättapaaminen keskiviikkona 11.4.2018 klo 9-12, MAT100, 
Matarankatu 4, Jyväskylä. Tule mukaan miettimään löytyykö toiveikkuutta, 
jaksamista ja malttia järjestää arki sellaisiin askeleisiin, että itse ehtii mukaan? Mitä 
me toimijat voisimme asialle yhdessä tehdä? Vierailijana kuullaan toivon 
asiantuntijaa eli terveystieteiden tohtori Kaija Tikkasta. Kaija Tikkasen 15-20 -
vuotiaille nuorille tekemän tutkimuksen mukaan nuorten toivo on jokapäiväisen 
elämän peruselementti. Toisten ihmisten nuorten toivoa ylläpitävä ja vahvistava 
toiminta on elämän perusedellytysten turvaamista nuorille - aitoa välittämistä sekä 



 

toivon ottamista puheeksi. Ilmoittautumiset 6.4. mennessä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/744EA061F543059A.par  
tai Sirpa Pekkarinen, 040 653 7220, sirpa.pekkarinen@koske.fi 
 
 
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 
 
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. 

 
 
Koulutus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä 14.5.2018 klo 12–
15; Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä 

 
Kotona Suomessa -hanke järjestää yhteistyössä Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
kanssa koulutuksen Suomessa asuvien tyttöjen ja naisten ympärileikkausten 
ehkäisemisestä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti maahanmuuttajien kanssa 
työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä maahanmuuttaja-
järjestöjen edustajille. Kouluttaja on sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn 
asiantuntija Solomie Teshome Ihmisoikeusliitosta. Koulutus on maksuton ja siihen 
sisältyy kahvitarjoilu. Tilaisuuteen mahtuu 50 osallistujaa.  
Ilmoittautuminen 30.4.2018 klo 16 mennessä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/BF0DBC63E98600A3.par  
 
 
Monikulttuurisuuskeskus Glorian Melkein Floran päivän piknik 15.5.2018 
Lisätietoja: anu.juurakko@gloriajkl.fi 
 
 
21.5.2018 pidetään Keski-Suomen verkostopäivä Jyvälän kansalaisopistolla, 
(Palokunnankatu 16, Jyväskylä), jonka tavoitteena on työskennellä tammi-helmikuun 
verkostotapaamisten pohjalta muodostuvien teemojen ympärillä (mm. alkuvaiheen 
ohjaus, koulutuspolut, työllistymispolut, perhetyö) ja vahvistaa yhteistyötä 
maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa. Ohjelma täsmentyy myöhemmin, mutta päivä 
kannattaa jo merkitä kalenteriin! 

 
 
Monikulttuurisuuskeskus Glorian kielikahvilan Kevätrieha/Spring Party 24.5. 
Lisätietoja: johanna.marttinen@gloriajkl.fi 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/744EA061F543059A.par
https://www.webropolsurveys.com/S/46564807A0CED712.par
https://www.webropolsurveys.com/S/BF0DBC63E98600A3.par


 

Paremmin Yhdessä ry:n kevään toimintaa: 
 
Avaimet oppimiseen -läksykerho joka viikko ti-to 15-17 (paremminyhdessa.org) 

 
Keskustelua kasvatuksesta -illat uudistuvat Puhutaan elämästä -keskusteluilloiksi 

- Alkavat maaliskuussa PYR:in uusissa toimistotiloissa. Tarkempi tieto 
päivittyy nettisivuille 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/ 
 

Tapahtumia muualla Suomessa 

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) 
 
 
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 
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”.  

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/
http://www.kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/kaikilla-oikeus-kotiseutuun
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1467871&SID=2cd41348-c169-4326-ad4a-d840a8808a5b&dy=1976245727


 

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 
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 

https://goo.gl/forms/ohdS5jr7S0FtWbWp2
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB


 

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. 
 
 
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. 

 

 

https://www.avi.fi/documents/10191/10561246/Maahanmuuttajien+liikunta_koko_Suomi_avustetut_2018.doc.pdf/635fe993-ccd2-4725-bc2c-196887009c6c?version=1.0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZsJGvjrPnjYrNEb9E1Bx6XDTS9icEj_
http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Maahanmuuttajien_asumisen_materiaalipankki
http://vastapaino.fi/kirjat/maahanmuutto-palvelut-ja-hyvinvointi/


 

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

 
 

Aurinkoisia kevättalven päiviä ja linnunlaulua! 
 


