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UUTISKIRJE 07-2017 

Tämä Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirje on tarkoitettu kotouttamistyötä 
tekeville työntekijöille, sekä aiheista kiinnostuneille tahoille Itä-Suomessa. 
Siihen on koottu Itä-Suomen alueellisia ja muiden alueiden sekä valtakunnallisia 
uutisia, joita osaksi löytyy myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
nettisivustolta: kotouttaminen.fi / ajankohtaista Kotouttamiseen ja 
kotoutumiseen aiheen liittyvistä tulevista tilaisuuksista, koulutuksista sekä 
muista ajankohtaisista asioista voi ilmoittaa aluekoordinaattorille Tanja 
Mannerille sähköpostitse: tanja.manner@ely-keskus.fi  

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
Anna palautetta aluekoordinaattoreille ja Kotouttamisen 

osaamiskeskukselle 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/Kotona-Suomessa---
kehitt%C3%A4v%C3%A4n-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! 
 
Kansainvälistä vapaaehtoisten päivää vietetään 4.12. 

Joensuussa: Suunnitelmana on avata kaikille avoin pop up kahvila Joensuun 

keskustaan. Kaikki yhdistystoimijat ja vapaaehtoiset ovat lämpimästi 
tervetulleita mukaan järjestämään kahvilaa, tuomaan omaa ohjelmaa päivään 
tai antamaan oma tarinasi vapaaehtoistoiminnasta näkyville. Kahvilaa 
järjestämässä yhdessä pohjoiskarjalaiset yhdistystoimijat, 
Vapaaehtoistoiminnan verkosto ja Järjestöasian neuvottelukunta JANE. 
Lisätietoja: https://www.jelli.fi/2017/11/01/vapaaehtoisten-paivaa-
valmistellaan-joensuussa-tule-mukaan/  
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Tilaisuudet ja koulutukset 
Työssään maahanmuuttajia kohtaaville webinaarisarja  

Syksystä 2017 alkaen järjestetään webinaarisarja, jossa käydään läpi tärkeitä 
kotouttamistyöhön liittyviä teemoja. Vuosina 2017–2018 toteutettavat luennot 
pidetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9-11. Kotona 
Suomessa –hanke järjestää webinaarit yhteistyössä TEMin Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen kanssa.  
Kaikkia luentoja voi seurata myös etäyhteyden välityksellä tai katsoa jälkikäteen 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalta. Osaksi järjestetään 
paikallisissa ELY-keskuksissa etäkatsomoita. Koulutusmateriaalit julkaistaan 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen SlideSharen-tilin kautta. Kotouttamisen 
osaamiskeskus sosiaalisessa mediassa, mm. YouTube-kanavan sekä SlideShare-
palvelun osoitteet: http://kotouttaminen.fi/sosiaalinen-media  
WEBINAARIT: 
1.9.2017 Tervetuloa kotouttamisen pariin! 
6.10.2017 Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet 
3.11.2017 Maahanmuuttajien reitit työelämään 
1.12.2017 Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä 
Aika:  perjantai 1.12.2017 klo 9 -11 
Paikka:  Rovaniemi, Jokiväylä 11, Lapin AMK, pieni Borealis sali 
Ohjelma ja ilmoittautuminen (myös etäseurannalle) 24.11. klo 12 mennessä:

   kotouttaminen.fi / Koulutukset ja tapahtumat 
ELY-etäkatsomo: Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa. lisätietoa ja 

ilmoittautuminen sähköpostitse ke 29.11.2017 mennessä: 
aluekoordinaattori Tanja Manner, etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi, (huom.: paikkamäärä rajoitettu). 

 
MUISTUTUS: 

Yhdessä osallisuutta edistämässä – viranomaiset ja kolmas 

sektori  

Aika:  torstai 23.11.2017 klo 13:30 – 18:30 
Paikka: Etelä-Savon ammattiopisto, auditorio, Otavankatu 4, 50101 Mikkeli 
Ohjelma:  kotouttaminen.fi –sivustolle / Koulutukset ja tapahtumat 

Ilmoittautumislinkki  
Syksyn aikana on järjestetty kaksi Starttipajaa, joissa eri tahot ovat täyttäneet 
Kotoutumistarjottimia. Lisäksi tarjottimia on täytetty verkostotapaamisissa. 
Kotoutumistarjotin on väline, johon kootaan oma toiminta näkyväksi. Seminaarin 
päätteeksi käydään tarjottimien anti läpi. Näin saadaan kokonaiskuvaa Mikkelin 
alueella toimivista järjestöistä, heidän toiminnastaan ja viranomaisten roolista 
kotoutumisen tukemisessa. Lisäksi seminaarissa esittäytyy hankkeita, joiden 
toiminta tukee osallisuutta ja sitä kautta kotoutumista.  
Järjestäjät:  

 SPRn Starttivoimaa-hanke, Ulla Laakso, ulla.laakso@punainenristi.fi ,  
p. 040 860 1053 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
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https://www.lyyti.in/Yhdessa_osallisuutta_edistamassa__viranomaiset_ja_kolmas_sektori_7128
mailto:ulla.laakso@punainenristi.fi
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 Monikulttuurikeskus Mimosa, Sigita Herrala, sigita.herrala@mimosa.fi  ,  
p. 050 357 2290 

 Kotona Suomessa –hanke, Tanja Manner, tanja.manner@ely-keskus.fi ,  
p. 0295 020 964 
 

PROMEQ New Start Finland! -osahankkeen foorumi / PROMEQ New 

Start Finland! subproject forum: Co-creation in community 

services for Immigrants (public forum - bilingual) 

Aika:  maanantai 11.12.2017 klo 9 - 12:45 
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Savilahdentie 6, 

Tietoteknia-rakennus, auditorio  
Ohjelma ja ilmoittautuminen: linkki  
Itä-Suomen yliopiston New Start Finland! -osahankkeessa tutkitaan keinoja, 
joilla voidaan edistää kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveyttä, 
hyvinvointia ja kotoutumista. 
Kesän ja syksyn 2017 aikana osahankkeessa toteutetaan yhteistyökumppaneiden 
kanssa toiminnalliset pilotit eli kokeilut. Piloteissa kokeillaan erityisesti 
sosiaalisen markkinoinnin elementtejä. New Start Finland! on osa PROMEQ-
hanketta (www.promeq.fi).  
Lisätietoja: projektipäällikkö Maija Hartikainen, maija.hartikainen@uef.fi  
 
Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen –seminaari, 

Seminaari järjestetään osana MOTTO-hanketta, jolla kehitetään oleskeluluvan 
saaneiden turvapaikanhakijoiden oppisopimuskoulutusta ja työssäoppimista 
(OKM, 2017). 
Aika:  tiistai 12.12 klo 12.20 – 16.00,  
Paikka: Savon ammatti- ja aikuisopisto, Presidentinkatu 1 (pääovi, H1), 

auditorio, KUOPIO 
Ohjelma:  linkki  
Tilaisuus on osallistujille maksuton. Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 
pyydetään pe 1.12 mennessä sähköpostilla: kirsi-maria.nieminen@sakky.fi  

 
YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!  Kotoutumisen kokemuksia & käytäntöjä 

Aika:  tiistai 19.12 klo 12 – 16  
Paikka:  Pakkahuone, Rantakatu 2 Joensuu 
Ohjelma:  http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  
Tilaisuus on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen perjantaihin 15.12.2017 
mennessä: piia.jounila@punainenristi.fi  / 040 - 737 2179 

Avustukset 
Rakennerahaston hakuajat Itä-Suomessa 

rakennerahastot.fi/ ita-suomen-suuralue /hakuajat  
EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen - haku päättyy 16.2.2018 
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Maaseuturahasto: HighwaySavo -lehti löytyy myös englanniksi 

Pohjois-Savon Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen maaseutulehti HighwaySavo 
löytyy suomeksi osoitteesta: http://highwaysavo.fi/highwaysavo/highwaysavo-
lehti-2017/ ja englanniksi osoitteesta: http://highwaysavo.fi/in-english/ 
Maaseuturahaston tuet ovat myös tarkoitettu aloittaville yrittäjille. Lisätietoa 
hanke- sekä yritystuesta löytyy täältä: http://highwaysavo.fi/  

Työkalut ja julkaisut 
Tervetuloa Savonlinnaan! -palveluopas maahanmuuttajille 

päivitetty  

Opas on tarkoitettu Savonlinnassa asuville maahanmuuttajille ja sitä saa vapaasti 
tulostaa ja jakaa eteenpäin. Oppaan ensimmäisen version laativat Linnalan 
Setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Kansainvälisen 
kohtaamispaikan työntekijät vuonna 2005 ja sen päivitti Euroopan 
Sosiaalirahaston rahoittaman POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-
Savossa -hankkeen työntekijät vuosina 2009–2014. Oppaan uusin päivitystyö 
toteutettiin yhteistyössä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n, Linnalan 
Setlementin Kansainvälisen kohtaamispaikan ja Viittakivi Oy:n hallinnoiman 
Polkuja yhteisöön -hankkeen kanssa. Päivitystyön teki Stean Paikka auki- 
hankkeen työntekijä Tiina Europaeus. Opas päivitettiin heinä - syyskuussa 2017. 
Opas julkaistaan lähipäivinä nettiosoitteissa: www.linnala.fi/monikulttuurinen-
tyo ja www.savonlinna.fi/asukas/maahanmuuttajapalvelut. 

Muuta 
Maahanmuuttajien koulutus: Pohjois-Savon Raksa Coach 

työllisti välittömästi kuusi  

Vuosi sitten syksyllä käynnistyneestä Pohjois-Savon Raksa Coach -projektista on 
saatu onnistuneita tuloksia. Ryhmässä aloitti yhteensä 16 opiskelijaa, joista 
kuusi työllistyi välittömästi koulutuksen jälkeen rakennusalan työtehtäviin. 
Ensimmäinen projektin koulutukseen osallistuneen ryhmän opinnot päättyivät 
lokakuun lopussa. Linkki artikkeliin: Savon sanomat 6.11.2017 
 

VALTAKUNNALLISET UUTISET 

Ajankohtaista 
International House Helsinki palvelee työnantajia ja 

alueelle saapuvia kansainvälisiä osaajia 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/international-house-helsinki-palvelee-tyonantajia-ja-
alueelle-saapuvia-kansainvalisia-osaajia?publisherId=60590288&releaseId=64386751 
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Suomen Pakolaisavun vuoden kotoutumisteko -tunnustus 

Kotoklubi Kaneli –toiminnalle 

Helsingin kaupungin järjestämä Kaneli-toiminta tukee etenkin kotona lapsen 
kanssa olevien maahan muuttaneiden vanhempien kielen oppimista ja 
integraatiota. Linkki tiedotteen: http://pakolaisapu.fi/2017/11/01/vuoden-
kotoutumisteko-tunnustus-kotoklubi-kaneli/  

Tilaisuudet 
MUISTUTUS: Talent Boost Summit kutsuu keskustelemaan 

kansainvälisistä osaajista 

Työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost -toimenpideohjelma edistää maahan-
muutto-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan nivoutumista toisiinsa sekä 
kansainvälisten osaajien hyödyntämistä yritysten kasvussa ja kansain-
välistymisessä. 22.11.2017 järjestettävä Talent Boost Summit kokoaa yritysten, 
kaupunkien ja yrityspalveluiden edustajat sekä kansainväliset osaajat 
keskustelemaan ja jakamaan tietoa osaajien houkuttelusta ja hyödyntämisestä 
Suomessa. Tapahtuma on englanninkielinen. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 
päättyy jo 15.11.2017, mutta sen voi seurata myös netistä:  
The event will also be streamed online on the official channel of Business 
Tampere on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBsGHymsprEVH5lpnqAYCxQ 

Lisätietoja: http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talent-boost-
summit-kutsuu-keskustelemaan-kansainvalisista-osaajista ja 
TEMin erityisasiantuntijalta Laura Lindeman, laura.lindeman@tem.fi  
http://tem.fi/tapahtumat/2017-11-22/talent-boost-summit-22.11  

Koulutukset 
VENÄJÄNKIELISET TALENTIT TÖISSÄ SUOMESSA? – SEMINAARI 

Töissä Suomessa ESR-hanke ja Cultura-säätiö ja järjestävät seminaarin Suomen 
korkeakoulutettujen venäjänkielisten maahanmuuttajien työllistämisen 
mahdollisuuksista. 
Aika:  23.11.2017, 9.30-16.00 
Paikka: WANHA SATAMA, Pikku Satamakatu 3-5, 00161 Helsinki 
Seminaari on suunnattu kotouttamisasioiden asiantuntijoille, työ- ja 
elinkeinotoimiston asiantuntijoille, kotoutumista tukevien mm. 
maahanmuuttajajärjestöjen toimijoille, Suomen venäjänkieliselle yhteisölle. 
Lisätiedot, linkki ohjelmaan ja ilmoittautuminen 16.11.2017 mennessä: 
http://www.svkeskus.fi/fi/seminaari-23-11-2017/  
 
III Maahanmuuttajamiestyön foorumi: Yhteisiä nimittäjiä – 

Sukupolvet, identiteetti ja yhteisön jäsenyys 

Aika:  23.11.2017, 9.30-16.00  
Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki 
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Nimensä mukaisesti tapahtumassa keskitytään maahan muuttanutta ja 
syntyperäistä väestöä yhdistäviin tekijöihin ja mahdollisten esteiden 
purkamiseen. Tapahtuma on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. 
Maahanmuuttajamiestyön foorumin järjestävät yhteistyössä Diakonia-
ammattikorkeakoulun kanssa Poikien Talo, SOPU, Väestöliiton Poikien Puhelin, 
Suomen Pakolaisapu, Miessakit ry ja Vieraasta Veljeksi, Suomen Diakoniaopiston 
Sovinto sekä Espoon Lyömätön Linja ja Miehen Linja. Järjestötoimijoiden 
muodostaman Maahanmuuttajamiestyön verkoston tavoitteena on, että maahan 
muuttaneet miehet tulisivat entistä paremmin kohdatuiksi ja kuulluiksi 
yhteiskunnassa ja suomalaisen hyvinvointipolitiikan suunnittelussa. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset 22.11. mennessä: kimmo.saastamoinen@poikientalo.fi / 
040 775 1549 
 
Terveysalan ammatillinen osaaminen ja kielitaito -seminaari 

Aika:  maanantaina 11.12.2017 klo 9.30 - 15.30 
Paikka: Turun ammattikorkeakoulussa 
Ohjelma ja ilmoittautuminen: 
www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/urareitti/tapahtumat/Sivut/default.aspx  
Tilaisuuden järjestävät Urareitti-hankkeen Työpaketit "Terveysalan 
osaamisvaaka" ja "Terveysalan ammatillinen kielikoulutusmalli" ja pääteemoja 
ovat maahanmuuttajasairaanhoitajien moduulirakenteinen täydennyskoulutus 
sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen 
kehittyminen. Seminaarissa kuullaan sekä asiantuntijoiden että 
maahanmuuttajasairaanhoitajien ja -opiskelijoiden puheenvuoroja. 
Lisätietoja antaa: Tiina Hirard, Turun ammattikorkeakoulu 
tiina.hirard@turkuamk.fi , puhelin 044 9074992 
 
Mahtavalla matkalla – Maahan muuttaneet tuetusti 

oppisopimukseen -seminaari, Helsinki 

MAHTAVA-hankkeen seminaari on suunnattu ammatillisen koulutuksen 
toimijoille, asiantuntijoille, kolmannelle sektorille, opiskelijoille 
ja työnantajille. 
Aika:   12.12.2017 klo 9.30 – 14.30 
Paikka:  Stadin ammattiopisto, Teollisuuskatu 23, Auditorio 
Kenelle:  ammatillisen koulutuksen toimijat, asiantuntijat, kolmas sektori, 

opiskelijat, työnantajat. 
Ohjelma:  kotouttaminen.fi/Mahtava_kutsu+seminaariin.pdf  
Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 4.12.2017: 
https://docs.google.com/forms/d/1BfOaA52L6J_jwppfOq8UxKiLFFiq-
Myp7bD5Utu6eN8/viewform?edit_requested=true 
Lisätietoja:  Heidi Lehtovaara, puh. 040 183 5148, heidi.lehtovaara@hel.fi  
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https://docs.google.com/forms/d/1BfOaA52L6J_jwppfOq8UxKiLFFiq-Myp7bD5Utu6eN8/viewform?edit_requested=true
mailto:heidi.lehtovaara@hel.fi


 

koonnut: Kotona-Suomessa 
–hankkeen alue-koordinaattori 
Itä-Suomi: Tanja Manner,  

 7 (11) 

tanja.manner@ely-keskus.fi    
   

marraskuu 2017   

 

Luento: polarisaatiomalli pähkinänkuoressa 

Aika:  Keskiviikkona 13.12., klo 9-12 
Paikka: Porthania 3 PII (135), Yliopistonkatu 3 
Hollantilainen Bart Brandsma, joka on kehitellyt teoreettista mallia ja sitä 
kautta tehokkaita puuttumiskeinoja polarisaatioon, pitää Helsingissä Helsingin 
kaupungin tarjoamana kaikille avoimen ENGLANNINKIELISEN  3 h koulutuksen.  
Brandsman teoria on suositettu hyvänä käytäntönä Euroopan neuvoston 
väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyverkostossa (RAN DERAD).  Sen idea 
pähkinänkuoressa selviää tästä 4 min videosta, jonka tekstitin suomeksi: 
https://www.youtube.com/watch?v=QkPVmFZe47I&t=12s  
Luennon kieli: Englanti. 
Ilmoittautuminen 4.12.2017 mennessä:  
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/aojcimqawz 
 
ENNAKKOTIETO: Tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) ehkäisy 

-koulutuspäivä liittyen naisten ja tyttöjen ympärileikkausten 

ehkäisyyn 

Kouluttajana toimii Ihmisoikeusliiton projektipäällikkö Johanna Latvala. 
Koulutus järjestän eri puolella Suomessa ja koulutukessa käsitellään asiaa 
globaalista ja Suomen näkökulmasta, käydään läpi syitä, muotoja ja seurauksia, 
kokemuksia silpomisen vastaisesta työstä sekä Suomen lainsäädännön sisällöistä 
ja ammattilaisten velvollisuuksista. Tarkempi kutsu ilmoittautumisineen 
julkaistaan lähiaikoina kotouttaminen.fi- sivustolla. Koulutus toteutetaan 
yhteistyössä Kotouttamisen osaamiskeskuksen, Ihmisoikeusliiton, Kotona 
Suomessa-hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.  
Oulussa 4.12.2017 klo 12-15  
  yhteyshenkilö ja lisätietoja: jussi.leponiemi@ely-keskus.fi  
Turku   15.1.2018  klo 12-16 

yhteyshenkilö ja lisätietoja: paivi.ruotsala@ely-keskus.fi  
Tampere  22.1.2018  klo 12-16 

yhteyshenkilö ja lisätietoja: hanna.wallenius@ely-keskus.fi  
 
Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa –koulutus 

Aika:  10.1.2018 klo 12-16 
Paikaa: Oulussa, ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja etäyhteyksiä 

on mahdollisuus avata.  
Kenelle: Koulutus on maksuton ja se on tarkoitettu maahanmuuton ja 

asumisen kanssa työtä tekeville sekä kuntien viranomaisille: mm. 
isännöitsijät, huoltomiehet, asuntosihteerit, palveluneuvojat ja 
sosiaalityöntekijät.  

Ilmoittautuminen: ara.fi/Asumistaidot_kiintiopakolaisten_kotoutumisessa/  
Tilaisuus järjestetään ARAn Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa –  
hankkeen toimesta. Lisätietoja Pirja Peltomäeltä: pirja.peltomaki@ara.fi.  
 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
https://www.youtube.com/watch?v=QkPVmFZe47I&t=12s
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/aojcimqawz
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
mailto:hanna.wallenius@ely-keskus.fi
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/Asumistaidot_kiintiopakolaisten_kotoutumisessa/Asumistaidot_kiintiopakolaisten_kotoutum(44929)
mailto:pirja.peltomaki@ara.fi
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ENNAKKOTIETO: Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut – Kotona suomessa-
valtakunnallinen malli ja pilottihankkeiden tulokset -seminaari  
Aika:  17.1.2018 klo 12.30 - 16.00 
Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki  
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä ja järjestetään 
myös etäkatsomoita, mm. Kuopiossa Pohjois-Savon ELY-keskuksessa, 
yhteyshenkilö aluekoordinaattori Tanja Manner, tanja.manner@ely-keskus.fi . 
Tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina mm. kotouttaminen.fi- sivustolla.  
 
Täydennyskoulutusta opettajille: IHMISOIKEUDET HALTUUN! 
Aika:   keväällä 2018 
Koulutuspaikat: Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti. Lähiopetusta 
järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa.. 
Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen 

henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. 
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   

Työkalut ja julkaisut 
Uskalla! It´s possible videot  

Videot on tehty romanien koulutus- ja työllisyysuria tukevissa Nevo tiija ja 
Tšetanes naal -hankkeissa. Niitä koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja ne 
saavat rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Videot ovat katsottavissa täältä:  
Pitkät videot: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX8L6VZCYbFK5hVFMZBUVBRMqD1LHfBEn  

Lyhyet some-klipit: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX8L6VZCYbFL9hLHuHAhdnXdIRdc0uHbO  
 

Omaan kotiin -opas: asumisen tietoa nuorille eri kielillä! 

Omaan kotiin -opas itsenäistyvälle nuorelle 2017-2018  on Nuorisoasuntoliiton 
vuosittain julkaisema asumisopas. Opas löytyy osoitteesta: 
http://www.nal.fi/materiaalit/oppaat/ 
 

Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta -opas 

Suomen muistiasiantuntijat ry:n ETNIMU-projekti on julkaissut ensimmäisenä 

Suomessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitetun oppaan 

”Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta”. Oppaan tarkoituksena 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.ihmisoikeudethaltuun.fi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX8L6VZCYbFK5hVFMZBUVBRMqD1LHfBEn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX8L6VZCYbFL9hLHuHAhdnXdIRdc0uHbO
http://www.nal.fi/wp-content/uploads/2015/10/Omaan_kotiin_web_17_18.pdf
http://www.nal.fi/materiaalit/oppaat/
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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: 

http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=lataa-

julkaisuja&lang=fi  

Avustukset 
Rakennerahaston valtakunnalliset hakuajat  

Linkin kautta löydät Itä-Suomen alueella käynnissä olevat hankehaut. 

Valtakunnalliset käynnissä olevat hankehaut löydät valtakunnallisilta sivuilta. 

Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä 

Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä sekä  
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-
rahoituksessa#.WdJyJcsUles 
 

Erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan 

avulla vuodelle 2018 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi erityisavustuksen 
maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla vuodelle 2018. 
Erityisavustuksen päätavoitteena on lisätä maahanmuuttajaväestön aktiivista 
osallistumista liikuntatoimintaan. Keskeisinä periaatteina ovat 
poikkihallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan läpäisyperiaate 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Avustusta voidaan myöntää kunnille, 
rekisteröityneille yhteisöille, säätiöille ja yrityksille, jotka järjestävät 
vastaanottokeskustoimintaa. Hakuaika päättyy 30.11.2017 klo 16:15.  
Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ . 
Tietoa erityisavustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: 
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kehittamisavustus-
kunnille-maahanmuuttajien-kotouttamiseen-liikunnan-avulla 
Sähköisen hakujärjestelmän (VaDi) opasvideot 
VaDi info noin 1h (ESAVIn Miljoonat jakoon tilaisuus).  
https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/obtfi0eg 
VaDi ohjevideo noin 7 min.   
https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/s6bz5n98 

mailto:tanja.manner@ely-keskus.fi
http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=lataa-julkaisuja&lang=fi
http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=lataa-julkaisuja&lang=fi
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kehittamisavustus-kunnille-maahanmuuttajien-kotouttamiseen-liikunnan-avulla
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kehittamisavustus-kunnille-maahanmuuttajien-kotouttamiseen-liikunnan-avulla
https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/obtfi0eg
https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/s6bz5n98
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Osalla asiakkaista on ollut vaikeuksia löytää aiemmin tallentamaansa hakemusta 
asiointipalvelusta. Aiheesta lyhyt opasvideon (2 min): 
https://www.dreambroker.com/channel/qoi6akyp/8s8av0h3 
Lisätietoja avustuksista antaa: Itä-Suomen AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja  
Pirjo Rimpiläinen, puh. 040 5060115, pirjo.rimpilainen@avi.fi 
 
KEVÄÄN 2018 TUETUT LOMAMME OVAT NYT HAETTAVISSA! 

Hyvinvointilomat ry:n tammi-toukokuun lomien hakuaika on 1.-30.11.2017. 
Tuetuille lomille voivat hakea lapsiperheet, pariskunnat, yksittäiset henkilöt, 
työikäiset, työttömät ja eläkeläiset. He myöntävät lomia taloudellisin, 
sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Lisätietoa tuetuista lomista ja 
tulostettavista esitteistä lomistansa sekä hakulomakkeen löydätte täältä: 
http://hyvinvointilomat.fi/hae-lomalle-2/  
Hyvinvointilomat ry:n yhteystiedot: puh. 010 830 3400 (ma-pe klo 9-12),  
e-mail: toimisto@hyvinvointilomat.fi, www.hyvinvointilomat.fi , 
www.facebook.com/hyvinvointilomat 

Muuta 
"Ootsä joku maahanmuuttaja". 

Yle Areenassa: Raikas ja kiertelemätön reality-sarja ihmisistä, jotka ovat 
päätyneet syystä tai toisesta Suomeen. Juontaja Peter Al Fakir tutkii pilke 
silmäkulmassa suomalaisuutta ja kulttuurisia stereotyyppejä. Tuotanto: Redneck 
Productions, 2017: https://areena.yle.fi/1-3982279  
 

Kelan toimeentuloturvainfo 2/2017: Hallitus esittää 

muutoksia asumistukeen ja työttömyysturvaan 

Loppuvuosi tuo mukanaan toimeentuloturvaan liittyviä tapahtumia ja 
uudistuksia. Vireillä on lakimuutoksia yleiseen asumistukeen ja 
työttömyysturvaan. 
Muutoksia yleiseen asumistukeen: 
kela.fi/hallitus-esittaa-muutoksia-yleiseen-asumistukeen 
Työttömyysturvaan aktiivimalli: 
kela.fi/hallitus-esittaa-tyottomyysturvaan-aktiivimallia  
Helpotus liikkuvuusavustuksen saamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen:  
kela.fi/hallitus-esittaa-helpotusta-liikkuvuusavustuksen-saamiseen-ja-
yritystoiminnan-aloittamiseen  
 
Väitöskirja: Uskomukset kielen ja kulttuurin eroista luovat 

esteitä maahanmuuttajien kotoutumiselle 

Linkki tiedotteeseen: http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/vaitoskirja-uskomukset-kielen-ja-kulttuurin-eroista-luovat-
esteita-maahanmuuttajien-kotoutumiselle  
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Suomen OECD-maahanmuuttoraportti tarjoaa kokonaiskatsauksen 

maahanmuuttoon 2016–2017 

Suomen OECD-maahanmuuttoraportti laaditaan vuosittain. Raportti on koottu 
sisäministeriön maahanmuutto-osastolla. Valmistelussa ovat olleet mukana 
useat muut ministeriöt sekä virastot, kuten työ- ja elinkeinoministeriö, 
oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ulkoministeriö.  

Suomen maahanmuutoraportti OECDlle_2016-2017 (englanniksi). 
 

 

KOTOUTTAMISTYÖTÄ LIITTYVIÄ UUTISIA POHJOISMAISTA: 

Osaamisen ja tutkintojen täydentämisestä tunnustamisesta Pohjoismaiden 
ministerineuvoston toimesta on tehty kaksiosainen tutkimus pakolaisten 
työmarkkinoille ohjauksen näkökulmasta: 
osa 1: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1146355/FULLTEXT01.pdf 
osa 2: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1146357/FULLTEXT01.pdf 

 

 

NORJA: KOTOUTUMIS- JA KIELIOPINTOJEN ARVIOINTIRAPORTTI 

Arvioitu eri toimenpiteiden vaikuttavuutta naisille ja miehille sekä eri 
peruslähtökohdat omaaville kotoutujille. Linkki: 
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-
rapporter/item/introduksjonsprogram-og-norskopplaering 
 

 

 

 

 

Aiemmat uutiskirjeet vuodelta 2017 alkaen löytyy osoitteesta: 

kotouttaminen.fi/ alueet/ pohjois-savo-etela-savo-ja-pohjois-karjala / Kotona Suomessa –
hankkeen uutiskirjeet 
 

Suosittelen myös tilaamaan: 

Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen valtakunnallisen uutiskirjeen 
täältä: www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet 
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http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/introduksjonsprogram-og-norskopplaering
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet

