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Ajankohtaista Varsinais-Suomen maahanmuutto- ja 

kotouttamisasioista                                      

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

 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

Seuraava Moniku-verkoston tapaaminen on 14.11.2019  

Tällä kertaa Turun seudun monikulttuurisuusverkoston Moniku teemana ovat maahanmuuttajien 
hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvät teemat. Laita päivä kalenteriisi. Tarkempi ohjelma ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.   

Kotoutumista tukeva mobiilipeli julkaistaan 6.9.2019 klo 14-16  

Gamu ry:n tuottama, maahanmuuttajanuorten kotoutumista tukeva mobiilipeli Guider Game on 
valmistunut. Peli on pian ladattavissa ilmaiseksi Android, iOS ja Windows-versioina. Guider Game on 
kokoelma rennolla otteella toteutettuja minipelejä, jotka tutustuttavat pelaajan suomalaiseen 
yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, luontoon, historiaan, opiskeluun ja työelämään. Peliä voi pelata 
suomeksi, selkosuomeksi, englanniksi, arabiaksi, kurdiksi, somaliksi ja dariksi. Info- ja 
julkistustilaisuus järjestetään Turun pääkirjaston Studiossa perjantaina 6.9. kello 14-16.  
Julkistustilaisuuteen osallistuminen Lisätietoja antaa projektipäällikkö Maria Haapasalo, s-posti 
etunimi.sukunimi@gamu.fi tai puh. 045 2244121. 
 
Koko perheen ilmainen lähiöfestari Vakke Love 7.9.2019  

Varissuo-viikko (2.–8.9.) huipentuu lauantaina 7.9. Vakke Love –tapahtumaan Varissuon kirkon pihalla 
klo 11-14. Ohjelmassa Raid Amiri, yhteislaulua, Mummin kullat –duo, Yhdessä-yhdistyksen house band 
Juntos, paikallistoimijoiden kojuja, pop up –sähkölaitekeräys ja pomppulinna.  
Tervetuloa!  
 
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, 

webinaarisarja käynnistyy syyskuussa  

Kotona Suomessa -hanke järjestää virtuaalisia aamukahveja yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa syys-
joulukuussa 2019. Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua 
osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. 
kotoutumisesta ja sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyhteisössänne? 
Mitkä ovat teidän vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka 
osallistuvat kaikkiin neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Lisätietoa tulossa kotouttaminen.fi –
sivulle syyskuun alussa. Uutinen.  
Tervetuloa mukaan! 
 
  

https://forms.gle/9expjy12uPusidWb6
mailto:etunimi.sukunimi@gamu.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kokoonnu-arvostaville-aamukahveille-tyoyhteisosi-kanssa
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Mahdollisuuksien tori jälleen Turun-päivänä sunnuntaina 15.9.2019 klo 13-17 

Vanhalla Suurtorilla  

 
Suurtori täyttyy globaalista toritunnelmasta, musiikista, ruokakojuista ja yhdistysten toiminnasta. 
Vuoden 2019 Turun Mahdollisuuksien torin teemana on Innostu! Vaikuta! Toimi! Torilta löydät mm. 
useita monikulttuurisia ja kansainvälisyyteen perehtyneitä yhdistyksiä. Tule tutustumaan kulttuurien 
kirjoon ja yhdistystoimintaan. Tapahtumassa esiintyvät Muuan Mies -yhtye, Kendoseura Rendaino ja 
capoeiraryhmä Tribo Bahia. Musiikkia lavalle saadaan mm. Espanjasta ja Nigeriasta. Tanssia lavalle 
tuovat mm. Oriental Flowers sekä Bosnialaisten kulttuurikeskus Suomessa ry:n Biser ja Hanume. 
Torilla on 50 eri järjestön pisteet, joista löytyy työpajoja ja pelejä kaikenikäisille. Torilla 
toteutetaan yhdessä Unelmien Turku -taideteos, tule ja toteuta oma visiosi! Tervetuloa! Turun 
Mahdollisuuksien torin toteutusta koordinoi Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto 
Sondip ry.  
 
Pakolaisten vastaanoton ajankohtaispäivä Helsingissä ja verkossa 17.9.2019 

klo 8.30–16.15.  

Tilaisuus on ilmainen ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen vain 
aamupäivän ajankohtaisosuuteen tai iltapäivän koulutukseen on myös mahdollista. Ohjelma ja 
ilmoittautuminen. Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta. Kysy Turun aluekatsomosta aluekoordinaattori 
Päivi Ruotsalalta, s-posti paivi.ruotsala@ely-keskus.fi    

Työpaja Keho ja mieli –ryhmän ohjaaminen maahanmuuttajatyössä 19.-20.9.2019  

Työpajassa tutustutaan Turun kriisikeskuksen Serene-hankkeessa kehitettyyn Keho ja mieli -ryhmän 
toimintamalliin. Siinä kokeillaan ryhmässä käytettyjä harjoituksia, käydään läpi ryhmän 
kokonaisuutta ja keskustellaan mallin soveltamisesta omassa työssä. Työpaja on suunnattu sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisille. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet kriisikeskuksen nettisivuilta sekä 
psykologi Laura Happoselta, s-posti laura.happonen@turunkriisikekus.fi  

Kotona koko Suomessa –kotoutuminen pienillä paikkakunnalla seminaari 

1.10.2019 Rovaniemellä 

Seminaari on valtakunnallinen ja se välitetään verkossa. Seminaarin ohjelmassa on puheenvuoroja 
maan sisäisestä muuttoliikkeestä, eri kuntien hyvistä käytännöistä ja yhteistyömalleista, 
etäyhteyksin toteutetuista koulutuksista sekä muista aiheista, jotka koskettavat erityisesti harvaan 
asuttuja tai asukasmäärältään pieniä kuntia. Ohjelma koulutuskalenterissa. 

Opetushallituksen koulutukset ulkomaisista koulutusjärjestelmistä ja 

tutkintojen tunnustamisesta, Turussa 8.10.2019  

Opetushallitus järjestää loka-marraskuussa alueellisia koulutuksia ulkomailla suoritettujen 
tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä:  
Helsinki 2.10. (mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta) 
Turku 8.10.  

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Ohjelma_Ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+17.9.2019.pdf/5eb262c2-7770-fd4a-2ea0-3c1403843643/Ohjelma_Ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+17.9.2019.pdf.pdf
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5375914&sid=taPRZIFDDV
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisten-vastaanoton-ajankohtaispaivan-aiheina-ovat-kuntiin-ohjaaminen-ja-perheenyhdistaminen
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/
mailto:laura.happonen@turunkriisikekus.fi
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf/351e4fec-226f-b70a-7012-f608b7ba2243/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf.pdf
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Tilaisuudet on suunnattu asiantuntijoille (esim. opiskelijavalinnasta vastaavat tai maahanmuuttajien 
ohjauksen ja neuvonnan parissa työskentelevät). 
Ohjelma ja ilmoittautumislinkit Opetushallituksen sivuilta. 

Människohandel och det mänskliga mötet –konferens i Åbo den 9.10.2019 

Människohandel är ett aktuellt ämne inom social- och hälsovård. På vilket sätt kan vi som 
professionella bemöta och handleda offer för människohandel i sektorövergripande sammanhang! 
Plats: Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, Åbo. 
Pris: 40 euro per person eller 100 euro för tre personer från samma organisation. 
Program 
Anmälan sist den 1.10.2019 dig här. 
Ytterligare information: Josephine Åberg, e-post: josephine.aberg@novia.fi, tfn +358504705469 eller 
Daniela Sundell, e-post daniela.sundell@novia.fi, tfn +358505645900 
Arrangör: Yrkeshögskolan Novia, Avdelningen för vård och det sociala området 

Monikulttuurinen muisti –projektin loppuseminaari 10.10.2019 klo 12-16, Salo 

Seminaarissa kuullaan Salon Muistiyhdistyksen Memoni-projektin tuloksia aivo- ja muistiterveyden 
edistämisestä, kokemuksia ja vinkkejä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kohtaamisesta sekä 
tutustututaan projektin tuottamiin, monipuolisiin työkaluihin, joita voit hyödyntää ohjaus- ja 
neuvontatyössä.  
Ohjelma 
Paikka: Hilkansali, Vilhonkatu 2, Salo 
Ilmoittautuminen  
Lisätietoja antaa projektityöntekijä Pauliina Römpötti, s-posti etunimi.sukunimi@muistisalo.fi  

Turvallinen kotoutuminen ja vuorovaikutus - rakentava vuorovaikutus 

kulttuurisissa ristiriidoissa ja niiden ratkaisemisessa -koulutus 10.10.2019 

Porissa 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoa jännitteiden ja vastakkainasettelun 
kärjistymisen ehkäisemiseksi, etnisten/ kulttuurikonfliktien ratkaisemiseksi ja vuoropuhelun 
edistämiseksi. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajien, maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten 
kanssa eri organisaatiossa työskenteleville asiantuntijoille 
Koulutuspaikka: Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori 
Ohjelma 
Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2019. 

Siirtolaisuusinstituutin X Valtakunnallinen Muuttoliikesymposium Turussa 

17.-18.10.2019  

10. kerran järjestettävän valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin teema on Mihin suuntaan Suomi 
kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka. Yksi keynote-puhuja on professori emeritus 
Patrick Manning, (University of Pittsburgh). Hänen esitelmänsä aiheena on Migration in World 
History. Symposiumissa on eri alan asiantuntijoita esitelmöimässä kansainvälisestä muutosta, maan 
sisäisestä muutosta ja liikkuvuudesta sekä ulkosuomalaisista. 
Ohjelma. 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/?edit=845#Widget-980
https://network.novia.fi/Events/89/Apply
mailto:josephine.aberg@novia.fi
mailto:daniela.sundell@novia.fi
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Loppuseminaarimainos+Memoni+Monikulttuurinen+muisti.pdf/613133fa-9052-85bd-c584-56b7becd03ab/Loppuseminaarimainos+Memoni+Monikulttuurinen+muisti.pdf.pdf
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=943161091&_k=3ac2RRr2Ud21mUq7U3D6jOXZjWpR907Ohv9baLYyXwlH0Z0hJuRZZctIMG7Ahw4I
mailto:etunimi.sukunimi@muistisalo.fi
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/2019+Asiakas+vieraasta+kulttuurista+ohjelma.pdf/e4c5c9ac-31fe-c2ca-8508-60806c2569b4/2019+Asiakas+vieraasta+kulttuurista+ohjelma.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f88d8ea2-bb9d-4909-9bba-da05191215bc?displayId=Fin1794326
http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/muuttoliikesymposium-0
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Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus MoniERKO, haku 2.9.-

1.11.2019   

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen, työelämälähtöinen 
kokonaisuus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille ja on laajuudeltaan 30 op. Koulutuksen aiheina 
ovat kansainväliset muuttoliikkeet, kotoutuminen, monikielisyys ja kultuurienvälinen viestintä, 
kulttuuritietoiset työkäytännöt, ihmisoikeudet ja lainsäädäntö. Koulutus alkaa tammikuussa 2020. 
Lue lisää Turun yliopiston sivuilta. Lisätietoja: Kia (Katarina) Lundqvist, kia.lundqvist@utu.fi  
 
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, jotka on tarkoitettu 
maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville. 

 

Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille 

Kelalla on nyt myös somalinkielinen puhelinpalvelu  

Kela on lisännyt puhelinpalvelun kielivalikoimaa. Palvelua saa kotimaisten kielten lisäksi arabiaksi, 
somaliaksi, venäjäksi ja englanniksi. Puhelinpalvelun ajan ja numerot Kelan nettisivuilla.  

Turun alueen rekrytointitapahtumat kootusti Turun Sanomien kalenterissa 

Kalenterista löydät. mm. TE-toimiston järjestämät rekrytonititapahtumat, joissa on mukana alueen 
työnantajia.  

Ammatillisia suomen kielen koulutuksia maahanmuuttajille haussa Turussa  

Tällä hetkellä on haussa useita suomen kielen jatkokursseja, joissa voi opiskella eri alojen suomen 
kieltä. Koulutukset alkavat syys-lokakuussa. Lisää tietoa TE-palveluiden sivuilla.  
 
YHDESSÄ-yhdistyksen syyskuun kalenteri  

YHDESSÄ-yhdistys on avoin kohtauspaikka, joka tarjoaa vapaa-ajan toimintaa ja tapahtumia 
Varissuolla, kirjaston alakerrassa.  
Syksyn harrasteryhmien kalenteri. 
 
DaisyLadies ry:n Muistolassa, Linnakatu 41, toimintaa maahanmuuttajanaisille  

DaisyLadies ry:n eri toiminnoista löydät tietoa yhdistyksen nettisivuilta. Toimintaa jatkavat mm. 
omakieliset vertaisryhmät, ikääntyneille Löydä minut –toiminta alueilla ja avoin toiminta. 
 

Miesten Tilassa toimintaa miehille  

Paikka on Monipalvelukeskus Tsemppi, Vanha Hämeentie 29 (T-Talo). Tarjolla on kahvila 
maanantaisin, biljardia keskiviikkoisin, kuntosali torstaisin ja keilailu perjantaisin. Futsal on 
muuttanut tiistailta torstai-iltapäivään ja tiistaina Runosmäessä on avoimet ovet nuorille 18-30 -v. 
miehille. Tarkemmat aikataulut ja esitteet. 
 

Luetaan yhdessä –ryhmät Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa  

Luetaan yhdessä on valtakunnallinen verkosto, joka tukee maahan muuttaneiden, erityisesti naisten, 
kielen oppimista ja kotoutumista. Verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen tai 
ruotsin kielen opetusta maahanmuuttajille 
Opetusryhmät 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/maahanmuuttotyo-ja-monikulttuurisuus/monierko
http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.kela.fi/web/sgn-fi/palvelunumerot
https://rekry.ts.fi/alueen-rekrytapahtumat/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?searchPhrase=maahanmuuttaja&locations=Turku&professions=X&announced=0&sort=1
http://www.yhdessa.org/fin/blog/
http://daisyladies.fi/fi/
http://daisyladies.fi/fi/omakieliset-vertaisryhmat/
http://daisyladies.fi/fi/loyda-minut-ryhma/
http://daisyladies.fi/fi/avoin-toiminta/
http://www.tsemppi.net/miestentila.html
https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/
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YouMe-hanke etsii vapaaehtoisia  

YouMe- hanke aloittaa mielenterveyden lähettiläiden koulutuksen 17.9.2019. Koulutukseen voivat 
osallistua mielen hyvinvoinnista kiinnostuneet maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Lähettiläänä 
toimimisesta saa pienen rahallisen korvauksen tai opinto/osaamispisteitä, mikäli lähettiläs opiskelee 
toisen asteen koulutuksessa tai Turun ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen sisältönä ovat seminaarit 
ja työpajat syys-lokakuussa 2019 ja helmikuussa 2020 sekä mielenterveyden lähettiläänä toimiminen. 
Seminaarit ja työpajat pidetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa (Joukahaisenkatu 3). Mukaan voi 
ilmoittautua laittamalla viestiä YouMe –hankkeen projektipäällikkö Minni Rothille, 
minni.roth@turkuamk.fi  tai puh. 050 598 5233.  
Lisää tietoa nettisivulla 
 

 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
 

Selvityksen mukaan vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän yhteyttä 

kotoutumiseen tulisi vahvistaa  

Sisäministeriön tilaama riippumattoman selvityksen mukaan turvapaikkaprosessia tulee kehittää niin, 
että turvapaikanhakijan etu huomioidaan yhä paremmin.  
Uutinen kotouttamisen osaamiskeskuksen sivuilla. 
Turvapaikkaprosessia koskeva selvitys.   
 
Monikulttuurinen muisti –projekti on julkaissut kokemuskirjan 

Salon Muisityhdistyksen hanke on aiempien monikielisten materiaalien lisäksi julkaissut nyt 
kokemuskirjan, jossa on vinkkejä ja työkaluja eri kulttuuritaustaisten aivo-ja muistiterveyden 
edistämiseen. Kirja on luettavissa yhdistyksen nettisivustolla.  
 
Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille –käsikirjasta käytäntöjä nuorten 

paissa työskenteleville  

Vamos - Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen tarkoituksena oli kehittää työmalli 
eri toimijoiden välille, jossa suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat maahanmuuttajataustaiset 
nuoret tavoitetaan ja he saavat tarvitsemansa palvelut. Tavoitteena oli myös vahvistaa 
maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön. 
Hankkeen tuloksena on syntynyt uusi työmalli, jolla pystytään tavoittamaan vaikeimmassa asemassa 
olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa. 
Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille –käsikirja.   
 
Kotopaikka-hanke kehitti henkilöstön monikulttuurisuusosaamista ja 

kotouttamisen prosesseja    

Muutamassa Keski-Suomen kunnassa vv. 2017-19 toiminut Kotopaikka-hanke (ESR) on kehittänyt 
paikallisia kotouttamisen prosesseja ja mm. koonnut materiaaleja. Lisää tietoa hankkeen 
kehittämistä malleista Kotopaikan sivuilla.  
 
Väitös: Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa työelämässä tarpeellisia 

monikulttuurisia taitoja  

Työnohjaaja, kouluttaja, KM Aila Niemelä tutki väitöskirjassaan työnohjausta monikulttuuristen 
taitojen edistäjänä. Työyhteisöjen ja asiakastyön kulttuurinen monimuotoisuus on lisääntynyt. 
Monikulttuurisissa työyhteisöissä tarvitaan uusia työelämätaitoja, joita voidaan edistää muun muassa 

mailto:minni.roth@turkuamk.fi
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/youme/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityksen-mukaan-vastaanotto-ja-turvapaikkajarjestelman-yhteytta-kotoutumiseen-tulisi-vahvistaa
https://intermin.fi/documents/1410869/3723692/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019/60bd290f-ffbd-2837-7f82-25fb68fe172c/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019.pdf/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019.pdf
http://muistisalo.fi/images/kokemuskirja-final-web.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/12426544/HDL_Osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorille_sivuttain.pdf/da443ecb-634c-5462-3498-adc327db9947/HDL_Osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorille_sivuttain.pdf.pdf
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/kotopaikka/
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erilaisilla henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen keinoilla. Tampereen yliopistossa elokuussa 
tarkastetun Aila Niemelän väitöskirjan mukaan työnohjaus tarjoaa työelämäoppimisen tilan, jossa on 
mahdollista työstää, jäsentää ja hyödyntää kulttuurista moninaisuutta.  
Tampereen yliopiston tiedote 
Työnohjaus monikulttuuriosaamisen edistäjänä 
 

Uutisia  

 
Maahanmuuttajille suunnatut intensiivikurssit auttoivat tehokkaasti 

työllistymisessä  

 

  
Kuva: Hanna Tarvainen  
 
Turun AMK:n koordinoimassa Vertaista vailla –
hankkeessa (ESR) on kahden viime vuoden 
aikana työskennelty maahanmuuttajien 
työllistymisen edistämiseksi. Intensiivikurssien 
osallistujista noin 80 % on työllistynyt, 
perustanut yrityksen tai opiskelee.  

Hankkeella oli kolme päätavoitetta: lisätä 
maahanmuuttajien työelämä- ja 
yrittäjyysvalmiuksia, selkeyttää 
palveluverkostoa ja rakentaa 
palveluohjausmallia. Kolmas tavoite oli lisätä 
monikulttuurisuusasiantuntemusta. 
Maahanmuuttajien työelämä- ja 
yrittäjyysvalmiuksia edistettiin vahvimmin 
neljän viikon intensiivikursseilla, joita 
järjestettiin kolme. Ne tavoittivat noin 40, 
pääosin korkeasti koulutettua maahan 
muuttanutta, jotka aktiivisesti etsivät 
polkuaan suomalaiseen työelämään. Lue lisää 
intensiivikurssin kokemuksista ja hankkeen 
onnistumisista. Vertaista vailla -hankkeen 
aikana järjestettiin lisäksi useita erilaisia 
työpajoja maahanmuuttajille heidän 
työllistymisensä edistämiseksi. Työpajojen 
sisällöt on mallinnettu kaikkien halukkaiden 
käyttöön ja on saatavilla täältä. 

 
Baana-hankkeen tuottamat materiaalit käytössä materiaalipankissa  

Baana-hankkeen (ESR) keskeisin tehtävä oli edistää maahanmuuttajien työllistymistä. Elokuun 
lopussa päättyvää hanketta koordinoi Humak. Baanassa todettiin, että onnistuneeseen 
työllistymiseen tarvitaan sekä laaja verkosto aina työnhakuneuvojista työantajiin että hyviä 
innovatiivisia keinoja työllistymisen edistämiseksi. Näistä opeista hankkeessa kehitettiin 
verkostomainen rekrytointimalli tueksi maahanmuuttajien työllistymiseen. Malli koostuu useammasta 
julkaisusta, jotka löytyvät materiaalipankista verkkosivuilta (www.baanalla.fi). Materiaalipankissa on 
myös muita materiaaleja ja videoita, joita hankkeessa kehitettiin oman ja yhteistyökumppanien työn 
tueksi matkan varrella.  
 
SPR:n Nuorten turvatalo etsii tukikummeja ja –perheitä nuorille  

Turun seudulle tulee usein nuoria, alaikäisiä turvapaikanhakijoita, jotka ovat ilman perhettä ja oman 
kulttuuriyhteisön tukea. Myös turvatalolta omaan kotiinsa muuttavat nuoret jäävät usein ilman 
turvallisen aikuisen tukea ja ohjausta. Tukikummitoiminnan tarkoituksena on tuoda apua näille 

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tyonohjaus-tarjoaa-mahdollisuuden-vahvistaa-tyoelamassa-tarpeellisia-monikulttuurisia
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/116280
https://responsible.turkuamk.fi/uutiset/vertaista-vailla-paastiinko-tavoitteisiin/
http://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2162/maahanmuuttajille-suunnatut-intensiivikurssit-auttoivat-tehokkaasti-tyollistymisessa/
http://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2162/maahanmuuttajille-suunnatut-intensiivikurssit-auttoivat-tehokkaasti-tyollistymisessa/
https://responsible.turkuamk.fi/vertaistavailla/tyopajoja-maahanmuuttajille/
http://www.baanalla.fi/
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nuorille eri tilanteissa. Toiminta on vapaaehtoistyötä ja tukikummisuhteen toiminta määräytyy 
kummin ja nuoren yhteisillä sopimuksilla ja suunnitelmilla, nuoren tarpeista riippuen. Tukikummeille 
järjestetään koulutus syyskuun aikana. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä SPR:n Nuorten turvataloon: 
hanketyöntekijä Tuula-Maarit Rosten, s-posti etunimi.sukunimi@redcross.fi tai puh. 040 519 1006.  
 

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  
 

Euroopan komission AMIF-haku  

AMIF-rahaston haussa rahoitusta on jaossa noin 21,5 miljoonaa euroa. Rahoitettavan hankkeen 
toteuttajia tulee hakuteemasta riippuen olla vähintään kahdesta tai kolmesta eri EU-jäsenvaltiosta. 
EUSA-rahastojen verkkosivujen uutisessa löytyy tarkempaa tietoa: 
https://eusa-rahastot.fi:8443/artikkeli/-/asset_publisher/komission-unionin-toimien-amif-haussa-
jaossa-noin-21-5-miljoonaa-euroa 
 

Länsi-Suomen alueellinen ESR-haku käynnissä 1.10.2019 asti  

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut 14.6.2019 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- 
Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, 
Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä 
haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella 
tai ylimaakunnallisina.  
Lue lisää hankehausta rakennerahastot.fi –sivulta. 
 
STEA-rahoituksen jatkoavustusten haku vuonna 2019  

 jatkoavustusten haku 1.8.-30.9.2019  
Lisätietoja STEA-avustusten hausta STEAn sivuilla. 
 
Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia 
hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.  

 

Tietosuojaseloste  
 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa 
henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten 
henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, 
pyydämme sinua perumaan tilauksesi lähettämällä allekirjoittaneelle sähköpostia osoitteella 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste. 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@redcross.fi
https://eusa-rahastot.fi:8443/artikkeli/-/asset_publisher/komission-unionin-toimien-amif-haussa-jaossa-noin-21-5-miljoonaa-euroa
https://eusa-rahastot.fi:8443/artikkeli/-/asset_publisher/komission-unionin-toimien-amif-haussa-jaossa-noin-21-5-miljoonaa-euroa
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/nMYGnhE7sKRW/content/esr-haku-kaynnissa-1-10-2019-asti/12240/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nMYGnhE7sKRW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D7
https://www.stea.fi/avustusten-haku
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
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Valtakunnallinen koulutustarvekysely toimijoille – osaamisen 

vahvistamisen tarpeet maahanmuuttajien kotouttamiseen 

liittyvissä aiheissa 

  
Kotona Suomessa -hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta 
maahanmuuttoon ja kotouttamistyöhön liittyvistä koulutustarpeista. Kyselyn pääasiallisena 
kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, varhaiskasvatuksessa, 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projektityössä, kolmannella 
sektorilla, yksityisellä sektorilla tai elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa viranomaistehtävissä 
sekä päättäjinä. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi 
järjestää. Kyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen viimeisen toimintavuoden 2020 koulutusten 
suunnittelussa. Hankkeessa järjestettävien koulutusten tavoitteena on tukea eri alueiden toimijoiden 
kotoutumista tukevien palveluiden ja niihin liittyvän osaamisen kehittämisessä. Kotouttaminen 
kuuluu kaikille toimijoille, myös niille, jotka eivät tee siitä päätyönään. Monialainen yhteistyö on 
paras edellytys maahanmuuttajan kotoutumiseen. Vastaathan kyselyyn syyskuun aikana. 
Kyselyn linkki  
Lisätietoja antaa aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
Kiitos etukäteen vastauksestasi.  

 

Hyvää syyskautta kaikille!  

Seuraava uutiskirje tulee jälleen syyskuun lopussa. Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi 
uutiskirjeessä, niin lähetä minulle sähköpostia. Tiedotteita tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista 
aiheista lähetän sitä ennen tarpeen mukaan.  

Ystävällisin terveisin,  
 
Päivi Ruotsala 
aluekoordinaattori,  
Varsinais-Suomi ja Satakunta  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
puh. 0295 020 992 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
Itsenäisyydenaukio 2, Turku 
twitter: @KotonaSuomessa 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
https://link.webropolsurveys.com/S/E4F7E840D1A3B52F
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi;jsessionid=2A475210E989E9B9D8B014D5F97C0AD8?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406

