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Ajankohtaista                                     

 Arvoisa yhteistyökumppani!   
 
 Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja 
 kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Varsinais-Suomesta ja muualtakin.  

Moniku-verkoston seuraava tapaaminen 27.8.2018 

  
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 27.8.2018 klo 13-16. 
Paikka on Auralan kansalaisopisto, Satakunnantie 10, Turku. Tällä kertaa tapaamisessa 
esitellään toimijoiden ajankohtaisia asioita. Ilmoittautuminen on päättynyt. Mikäli unohdit 
ilmoittautua, voit jälki-ilmoittautua minulle sähköpostilla paivi.ruotsala@ely-keskus.fi.  

 
Syyskuussa 27.9.2018 on tulossa Moniku-tapaaminen teemalla kulttuurin ja taiteen 
mahdollisuudet kotouttamistyössä. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Turun 
ammattikorkeakoulun kanssa ja ohjelma julkaistaan myöhemmin.  

   

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 

Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat syksyllä 2017 
kotouttamisen webinaarisarjan, joka jatkuu edelleen syyskuusta alkaen. Webinaareissa 
käsitellään valtakunnallisia ja ajankohtaisiateemoja kotouttamisesta ja maahanmuutosta ja 
koulutuksia voi seurata netin kautta. Koulutukset tallennetaan ja tallenteita on mahdollista 
katsoa Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube-kanavalta (www.kotouttaminen.fi > 
ajankohtaista > tapahtumamateriaalit). 
Koulutusten syksyn 2018 ohjelma: 

7.9. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä (ohjelma ja ilmoittautuminen meneillään ja 
tiedot alla mainitussa koulutuskalenterissa) 
5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat 
2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? 
14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 
Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja 
tapahtumat   

  
Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018 järjestetään Pieksämällä 25.-26.9.2018. 
Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat. Ohjelmassa mm. 
ajankotaista asiaa lakiuudistuksista, nuorten erityisten tuen malleista ja perhehoidosta, 
jälkihuollosta. Lähetän pyydettäessä lisätietoa ohjelmasta.  
 
Lapsiperhe kotoutuu –kiertue järjestetään syksyn aikana Varsinais-Suomessa eri 
seutukunnissa. Sen tarkoituksena on lisätä lapsiperheiden parissa työskentelevien 
ammattilaisten tietämystä kotouttamiseen liittyvissä käytännön asioissa, eri toimijoiden 
tehtävistä ja rooleista kotouttamisessa sekä ennen kaikkea lisätä lapsiperheiden hyvinvointia 

mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
http://youtube-kanavalta/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
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ammattilaisten osaamisen karttumisen myötä. Enemmän tietoa ja ilmoittautumislinkit Lupa 
auttaa –hankkeen sivulla. 
Koulutuspaikat ja –ajat: 
Salo 11.9.2018 klo 9.30-11.30 
Uusikaupunki 2.10.2018 klo 8.30-12.15 (katso alla laajempi kuvaus) 
Loimaa 17.10.2018 klo 9.30-11.30 
Turku 25.10.2108 klo 9-11. 
 
Koulutus ”Asiantuntijat kotoutujan tukena” Uudessakaupungissa 2.10.2018 klo 8.30-
12.15. Paikka on Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. Koulutus on suunnattu erityisesti 
Vakka-Suomen alueen kuntien ja muiden organisaatioiden työntekijöille, jotka työssään 
tarvitsevat tietoa kotouttamisessa. Aiheina mm. mitä on kotoutuminen, maahanmuuttaja 
kunnan asiakkaana, tulkkauspalvelujen käyttö, TE-palvelut kotoutujille, alueen 
maahanmuuttajakoulutukset. Ilmoittautuminen viimeistään 24.9. tästä linkistä. Lisätiedot 
Päivi Ruotsala, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja Mirva Salonen, 
etunimi.sukunimi@ukipolis.fi. Tervetuloa!  

 
Näkökulmia ja työkaluja nuorten kotoutumisen tukemiseen -koulutus järjestetään Porissa 
11.10.2018. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa nuorten maahanmuuttajien 
kotoutumisesta sekä kannustaa ja tukea uusien työtapojen käyttöönottoa. Koulutuksessa 
kuullaan puheenvuoroja mm. moniammatillisesta työskentelystä pakolaisperheiden ja -
nuorten kanssa, jälkihuoltotyöstä nuorten maahanmuuttajien parissa, monikulttuurisesta 
poikatyöstä sekä omista kotoutumisen kokemuksista ja hyvistä käytännöistä nuorten 
maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Koulutus on suunnattu erityisesti 
maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten kanssa työskenteleville kuten sosiaali- ja 
perhepalveluiden ammattilaisille, opetus- ja ohjaustyötä tekeville, vapaaehtoistoimijoille, 
nuorisotyöntekijöille ja alan opiskelijoille. Koulutuspaikka: Porin yliopistokeskus, auditorio 
125, 1. krs., Pori. Ohjelma kokonaisuudessaan tästä linkistä. Ilmoittautuminen viimeistään 
1.10.2018 tästä linkistä. Ilmoittautumisen yhteydessä voi jättää kysymyksiä kouluttajille. 
Lisätiedot: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja 
maahanmuuttotyön koordinaattori Su Ran Kim, etunimi.sukunimi@pori.fi 

  
Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää erilaisia täydennyskoulutuksia. Valmentava 
koulutus maahanmuuttajataustaisille omaa äidinkieltään tai omalla äidinkielellään opettaville 
tai alalle aikoville on 12.9.2018–22.5.2019. Haku päättyy 29.8.2018. Osallistujat valitaan 
pääsykokeen ja haastattelun perusteella. Koulutuksen lähitapaamiset järjestetään verkossa ja 
kaksi lähipäivää pidetään Turussa. Kotoutumiskoulutusten ohjaaville opettajille tai alalle 
aikoville järjestetään osaamista kehittävä koulutus 28.9.2018–5.4.2019. Haku päättyy 
14.9.2018. Osallistujat valitaan hakemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Koulutukseen 
sisältyy verkkotyöskentelyä ja kuusi lähipäivää, jotka pidetään Turussa. Lisätietoa ja 
hakulomakkeen saa verkkosivulta http://www.utu.fi/opettajaksisuomeen/ Turun yliopiston 
opettajankoulutuslaitos järjestää koulutuksia maahanmuuttajaoppilaiden kanssa 
työskenteleville opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, tarkemmat tiedot niistä osoitteessa 
https://www.utu.fi/mmo/. 
 

  

https://www.lupaauttaa.fi/uutishuone/lapsiperhe-kotoutuu-kiertue/
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ukipolis.fi
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/2018+Asiakas+vieraasta+kulttuurista_final.pdf/0aacbfbc-43ec-400a-bf3b-5c635a0e7864/2018+Asiakas+vieraasta+kulttuurista_final.pdf.pdf
http://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/eef18f92-64c4-4af0-9684-cdb68757f4a8?displayId=Fin1551055
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@pori.fi
http://www.utu.fi/opettajaksisuomeen/
https://www.utu.fi/mmo/
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Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta järjestää työpajan Keho ja mieli -ryhmän 
ohjaaminen maahanmuuttajatyössä. Seuraava työpaja: 15.-16.11.2018, torstai klo 9:30-
15:30, perjantai klo 9:00-15:00. Kaksipäiväisessä työpajassa tutustutaan Serene-hankkeessa 
kehitettyyn Keho ja mieli -ryhmän toimintamalliin. Työpaja on suunnattu sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisille. Kaksipäiväisessä Keho ja mieli -työpajassa kokeillaan ryhmässä 
käytettyjä harjoituksia, käydään läpi ryhmän kokonaisuutta ja keskustellaan mallin 
soveltamisesta omassa työssä. Työpajaan mahtuu noin 20 osallistujaa. Työpaja on maksuton; 
kahvit tarjoamme, lounas on omakustanteinen. Kouluttajina toimivat Serenen 
työntekijät  Antti Klemettilä (PsM) ja Laura Happonen (PsM). Ilmoittautumiset ja kyselyt 
sähköpostitse osoitteeseen antti.klemettila@turunkriisikeskus.fi. 
Lisätietoa Serene-toiminnan ryhmistä: 
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-
keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/ 

 
Pohjoismainen Nordic Welfare Center järjestää Malmössä konferenssin 17.10.2018 
Konferenssin teemana on kotoutujien nopea työmarkkinaintegraatio, ja painopisteenä hyvät 
käytännöt. Tilaisuudessa käytetään skandinaavisia kieliä ja tulkkaus englanniksi on 
järjestetty. Tilaisuus on maksuton. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki:   
https://nordicwelfare.org/evenemang/ny-i-norden-vagen-till-arbete/ . 

 
Kannattaa seurata Kotouttamisen osaamiskeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenteria. Se 

 löytyy sivulta: www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista >koulutukset ja tapahtumat. 
 Kalenterissa ilmoitetaan paljon maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä koulutuksia ja 
 seminaareja. 
 

Koulutuksia, palveluja ja toimintaa maahanmuuttajille   
   

Infotilaisuus maahanmuuttajille eri ammattialojen suomen kielen koulutuksista 23.8.2018 
klo 10-12. Paikka on Turun aikuiskoulutuskeskus, luentosali, Artukaistentie 13, Turku. 
Paikalla on opettajia ja opinto-ohjaaja. Hakeutuminen koulutuksiin TE-palveluiden kautta. 
Haussa olevat koulutukset ja hakulomakkeet TE-palveluiden nettisivulla täällä. 
Esiteltävät koulutukset:  

 suomen kieltä siivousalalle 

 suomen kieltä puhtaus- ja kiinteistöalalle 

 suomen kieltä LVI-alalle 

 suomen kieltä ravintola-alalle 

 suomen kieltä hyvinvointialalle 

 suomen kieltä metallialalle 

 suomen kieltä metallin tehdastyöhön 

 autotehtaan työtehtäviin valmentava koulutus maahanmuuttajille  
 

Turussa järjestetään osaamiskartoitus maahanmuuttajille, joilla on ammatillista osaamista 
metalli- tai rakennusalalta. Osaamiskartoitus järjestetään Turun aikuiskoulutuskeskuksessa 
10.-13.9.2018. Kartoituksen aikana selvitetään henkilön ammatillinen osaaminen metalli- tai 
rakennusalalta sekä suomen kielen taito. Osaamiskartoituksessa on mahdollista käyttää 
kielellistä tukea, joten heikko kielitaito ei ole este hakeutumiselle, kunhan henkilöllä on alan 

mailto:antti.klemettila@turunkriisikeskus.fi
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/
https://nordicwelfare.org/evenemang/ny-i-norden-vagen-till-arbete/
http://www.kotouttaminen.fi/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?locations=Turku&professions=X&announced=0&sort=1
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ammatillista osaamista. Hakeutuminen kartoitukseen tapahtuu Varsinais-Suomen TE-toimiston 
kautta. Esite ja tarkemmat tiedot kartoituksesta täällä. Hakeutuminen kartoitukseen 
tapahtuu TE-toimiston kautta.  
 
Turussa järjestetään yrittäjyyskoulutus maahanmuuttajille 22.10.-30.11.2018. 
Koulutushaku on nyt käynnissä ja se on suunnattu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, 
jotka ovat kiinnostuneet toimia yrittäjinä. Koulutus löytyy TE-palveluiden sivuilta numerolla 
680990. Tarkemmat koulutustiedot tästä linkistä. 
 
Turun suomenkielinen työväenopisto järjestää suomen kielen kursseja ja harrastekursseja 
kaikille ikäryhmille. Nuorisotakuukoulutus on 16-29 –vuotiaille maahanmuuttajanuorille. 
Lukuvuosi on 13.8.2018-14.6.2019 ja nuorisotakuukoulutukseen koulutukseen voi ilmoittautua 
milloin tahansa ympäri vuoden. Ilmoittautuminen nettisivun www.turuntyovenopisto.fi kautta 
tai sähköpostilla elena.levantovskaja@turku.fi. Muiden suomen kielen kurssien ja 
harrastekurssien tiedot ja ilmoittautuminen työväenopiston nettisivujen kautta: lmoittaudu 
> Kurssit > Syksy > Pääluokat > Ilmoittaudu. Täytä lomake ja lähetä hakemus. 6.8.2018 alkaen 
on voinut ilmoittautua myös toimiston kautta, os. Kaskenkatu 5. Toimiston aukioloajat ma-to 
klo 10-15. 

 
Turun yliopisto tarjoaa neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja 
siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä. Palvelu alkoi reilu vuosi sitten ja neuvonta- ja 
ohjauspalvelu jatkuu myös tulevana lukuvuonna. Tämä Simhe-palvelu (Supporting Immigrants 
in Higher Education in Finland) on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat ohjausta ja neuvontaa 
tarkoituksenmukaisille korkeakoulutus- ja urapoluille pääsemiseksi. Neuvontaa annetaan 
sähköpostitse sekä henkilökohtaisessa tapaamisessa. Lisätietoa simhe-info@utu.fi tai 
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/maahanmuuttajille/Sivut/home.aspx  
Sekä syys- että kevätlukukaudella järjestetään Suomen kielen käyttö 3 op –kurssi (lähtötaso 
B1-B2) lähiopetuksena Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuminen on jo 
käynnissä ja kurssi alkaa 3.9. 
https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/27981   
Kurssilaisille on tarjolla myös yliopiston ura- ja ohjauspalveluja. 

 

Yhdistysten kotouttavaa toimintaa  
 
DaisyLadies ry järjestää 14.8.2018 alkaen ryhmämuotoista kotoutumista edistävää 
mentori- ja vertaistukitoimintaa arabian-, somalin- ja persiankielisille 
maahanmuuttajanaisille. Paikka on Muistola, Linnakatu 41. Omakieliset ryhmät tarjoavat 
tehostettua tukea ja ohjausta naisille, joilla kotoutuminen on vasta alussa tai keskeytynyt 
esimerkiksi lasten saamisen ja kotiin jäämisen myötä. Erityisenä kohderyhmänä ovat naiset, 
joilla ei ole ollenkaan tai on hyvin vähän suomen kielen taitoa, koulutus- tai työtaustaa. 
Tietoa ryhmistä löydät täältä. Muusta yhdistyksen toiminnasta lisätietoa verkkosivulta 
www.daisyladies.fi.  
 
Yhdessä-yhdistys juhlii 20-vuotista toimintaansa Varissuo-viikon aikana 8.-14.9.2018. 
Luvassa on monenlaisia tapahtumia. Myös Yhdessä-yhdistyksen syksyn toiminta on alkanut ja 
harrastekalenteri on ilmestynyt. Mukana on tuttuja ja uusia ryhmiä. Lisää tietoa saat verkosta 
www.yhdessa.org sekä Facebookista ja Instagramista.  

https://taimi.sharepoint.com/:w:/r/tyo-sivusto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B153D61A1-178B-40C4-AFCC-8E6B7F60161E%7D&file=Maahanmuutajien%20rakennus%20ja%20metallialan%20osaamiskartoitus.doc&action=default&mobileredirect=true
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/680990?searchPhrase=680990&announced=0&sort=1
http://www.turuntyovenopisto.fi/
mailto:elena.levantovskaja@turku.fi
mailto:simhe-info@utu.fi
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/maahanmuuttajille/Sivut/home.aspx
https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/27981
http://daisyladies.fi/fi/omakieliset-vertaisryhmat/
http://www.daisyladies.fi/
http://www.yhdessa.org/fin/blog/
http://www.yhdessa.org/
https://www.facebook.com/yhdessayhdistys/
https://www.instagram.com/yhdessayhdistys/
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MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry:n Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoimintahanke järjestää 
syksyllä koulutuksia aiheesta lastenhoito Suomessa. Koulutusten tarkoituksena on tukea 
vanhemmuutta, keskustella eri kulttuurien kasvatustavoista ja saada hyvä käsitys siitä, miten 
lapsia hoidetaan ja kasvatetaan nyky-Suomessa. Samalla osallistujien sanasto em. aihepiiristä 
lisääntyy ja vahvistuu. Koulutukset pidetään selkosuomenkielellä ja ne ovat maksuttomia. 
Koulutuspaikkakunnat ovat Turku, Uusikaupunki ja Salo. Paikkakunnan ohjelmat saat 
klikkaamalla paikkakuntaa. Lisätietoa koulutuksista ja myös englanninkieliset esitteen 
koulutuksista MLL:n verkkosivuilla: 
https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/monikulttuurinen-toiminta/ . Sivulta löytyy 
tietoa myös muusta monikulttuurisesta toiminnasta ja perhekahviloista.  

   

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  

 
 Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen 
 liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös 
 ajankohtaisia hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.  

Syksyllä tulee hakuun myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen hankerahoitus yhdistysten 
kotouttamistyöhön. Vuoden 2019 avustuksen kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä 
alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. 
Hankerahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustusta.  

   

Hyvää syyskautta kaikille!  

Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi tässä uutiskirjeessä, niin lähetä minulle 
sähköpostia. Seuraava uutiskirje ilmestyy syyskuun lopussa.  

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  

https://varsinaissuomenpiiri-mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/e6f51657c3d9a6a567443450b30e3046/1535034084/application/pdf/580724/Lastenhoito%20Suomessa_Turku.pdf
https://varsinaissuomenpiiri-mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/713967ab3bda97625ec2dd7c48d2ea09/1535034132/application/pdf/580730/Lastenhoito%20Suomessa_Uusikaupunki.pdf
https://varsinaissuomenpiiri-mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/e3a6833676b5954ffd3e3c5961b01290/1535034199/application/pdf/580718/Lastenhoito%20Suomessa_Salo.pdf
https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/monikulttuurinen-toiminta/
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ennakkotieto-kotouttamisen-osaamiskeskuksen-jakamaa-rahoitusta-haettavissa-syksylla
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

