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Ajankohtaista Varsinais-Suomen maahanmuutto- ja 

kotoutumisasioista, elokuu 2020                                      

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

Verkostoasiaa 

 
Kysely toimijoille syksyn toiminnoista  

Koska Moniku-verkosto ei kokoontunut loppukeväällä, haluamme kuulla teidän toimijoiden 
ajankohtaisista asioista. Mitä toimintoja/palveluja organisaatiollasi on tulevana syksynä? Toimitteko 
etänä vai paikan päällä? Onko uusia hankkeita tai muuta uutta? Allekirjoittanut ja Turun kaupungin 
maahanmuuttotyön koordinaattori Sari Kanervo ovat tehneet teille webropol-kyselyn syksyn 
toiminnoista. Toivottavasti te erityisesti yhdistysten ja kouluttajien edustajat, ehditte vastaamaan 
siihen, jotta saamme kootusti tietoa syksyn toiminnoistanne. Lisätietoja voi lähettää sähköpostilla 
allekirjoittaneelle, jos ette saa kaikkea mahtumaan kyselyyn. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse 
vastata, jos ne eivät organisaatiotanne koske. Kysymme myös, voitteko tulla kertomaan syyskuun 
Moniku-tapaamiseen ajankohtaisesta toiminnastanne. Vastaattehan kyselyyn viimeistään 7.9.  
Kyselyn linkki: Kysely Turun seudun monikulttuurisuustoimijoille syksyn 2020 toiminnoista. 

 
Seuraava Turun seudun Moniku-verkoston tapaaminen on 24.9.2020 klo 13-16 

Teams-etäyhteyden välityksellä  

Erillinen kutsu tapaamiseen tulee myöhemmin.  
 

Verkkokoulutus Turun seudun toimijoille 6.10.2020 klo 16.30-20.00: 

Tehoa viranomaisyhteistyöhön kotoutumisentuksena.fi -verkkopalvelun avulla - 

koulutus toiminnan järjestäjille  

Verkkopalvelu kotoutumisetukena.fi kokoaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa 
yhteen paikkaan. Tavoite on saada palvelu käyttöön myös Varsinais-Suomen alueella ja pikku hiljaa 
palvelusta löytääkin joitakin alueemme toimintoja maahanmuuttajille. Koulutuksissa paneudutaan 
viestintään ja yhteistyöhön asiakasohjauksessa sekä kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelun käyttöön 
monipuolisesti. Koulutuksessa saa ohjausta oman toiminnan paketoimiseen ja viestinnän 
muotoilemiseen viranomaisia puhuttelevaksi sekä kotoutumisentukena.fi -palvelussa julkaistavien 
toimintailmoitusten kirjoittamiseen. Lisäksi perehdytään verkkopalvelun käyttöliittymän hallintaan, 
pääkäyttäjän tehtäviin sekä rekisteröidään uudet organisaatiot palveluun. 
Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen.  
 
Seuraava Vakka-Suomen monikulttuurisuusverkoston tapaaminen on 5.11.2020  

klo 13-16 Teams-etäyhteyden välityksellä  

Erillinen kutsu tapaamiseen tulee myöhemmin. Ehdota allekirjoittaneelle tai Mirva Saloselle 
tapaamisessa käsiteltäviä aiheita! Mirvan sähköposti on etunimi.sukunimi@ukipolis.fi  

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/A6335C66A9F926E7
https://kotoutumisentukena.fi/tapahtumailmoitus/-/event/tehoa-viranomaisyhteistyohon-kotoutumisentukena-fi-verkkopalvelun-avulla-koulutus-toiminnan-jarjestajille-turussa
mailto:etunimi.sukunimi@ukipolis.fi
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Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

 

SIIVET-hankeen työseminaari 10.9.2020 klo 9-12 Kaarina-talossa, 

Lautakunnankatu 1, Kaarina   

Mitä on kulttuurisensitiivisyys ja miten se näkyy työpaikoilla? Minkälaisia asioita tulee huomioida 
monikulttuurisessa työyhteisössä? SateenkaariKorto ry:n hallinnoiman SIIVET-hankkeen (ESR) 
seminaarissa asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön kokemuksia aiheisiin liittyen, tervetuloa! 
Ohjelma ja ilmoittautuminen 30.8. mennessä.  
Lisätietoja: Ilona Karilainen, 045 7876 9416 ja Hanna Yusuf, 044 2313 939, s-posti: 
etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi 
 
Webinaari: TEM:ön kotouttamisen selonteon kuulemistilaisuus järjestöille 

11.9.2020 klo 9-12 

Tilaisuudessa työ- ja elinkeinoministeriö haluaa kuulla järjestöjen roolista kotouttamistyössä. 
Tilaisuus järjestetään verkossa ja se on suunnattu järjestöjen edustajille. Paikkoja on rajoitetusti. 
Työ- ja elinkeinoministeriö pidättää tilaisuuden täyttyessä oikeuden rajata osallistujia yhteen 
edustajaan/järjestö, jolloin osallistujia voidaan poimia myös jonosta mukaan. 
Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 7.9.2020 klo 16.00. Tervetuloa! 
Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen.  
 
Koulutus 15.9.2020 klo 17-19: Serene-toiminta kouluttaa uusia vapaaehtoisia 

turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä tukeviin toiminnallisiin ryhmiin  

Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta koordinoi Pansion ja Halikon vastaanottokeskusten yhteydessä 
pyöriviä toiminnallisia ryhmiä, jotka tukevat stressaavassa tilanteessa olevien ihmisten 
mielenterveyttä yhdessä tekemisen kautta. Uusia vapaaehtoisia ohjaajia etsitään luonto-, taide- ja 
rentoutusryhmiin. Vapaaehtoistyön voi sovittaa joustavasti omaan elämäntilanteeseen ja sopii myös 
muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville. Tervetuloa kuulemaan lisää uusien vapaaehtoisten 
iltaan tiistaina 15.9. klo 17-19. Ilmoittautumiset viim. 13.9.: lotta.hakkinen(a)turunkriisikeskus.fi 
 
Yhteistyöfoorumi verkossa: Kutsu Monihelin Terkku-hankkeen 

yhteistyöfoorumiin 17.9.2020 

Terkku-hanke  etsii yhteistyöfoorumiin erityisesti monikulttuurisesta tausta tulevia ja 
maahanmuuttajataustaisia osallistujia, joita kiinnostaa päästä mukaan vaikuttamaan siihen, 
millaista terveyden edistämisen työtä tulevaisuudessa tehdään. Tavoitteena on koota yhteen maahan 
muuttaneita, monikulttuurijärjestöjä, sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, julkisen puolen toimijoita 
ja muita maahanmuuttajien terveyden edistämisen parissa toimivia. Yhteistyöfoorumissa tahot 
kokoontuvat ja työstävät aiheita ja ideoita tasa-arvoisina asiantuntijoina, miten kansantauteihin 
liittyvää ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin tehdä jalkautuvan työn keinoin yhdessä. 
Monikulttuurisesta taustasta tulevilta tai maahanmuuttajataustaisilta osallistujilta ei vaadita sote-
alan taustaa tai tuntemusta, vaan ajatuksena on keskustella teemoista jokaisen omien kokemuksien 
pohjalta. Foorumin kielenä on suomi, mutta täydellistä kielitaitoa ei vaadita. Foorumiin 
ilmoittautuminen viimeistään 6.9.  
Lisätietoa: projektikoordinaattori Laura Musta, Terkku-hanke/Moniheli Ry, 050 544 1122, 
laura.musta(a)moniheli.fi. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaB2ATMSH5hTSIAnVZNl-CnhfvFdC_8fmMFMiTI4nFHYF0xA/viewform
https://kotouttaminen.fi/tapahtumat/2020-09-11/selonteon-kuulemistilaisuus-jarjestojen-roolista-kotouttamistyossa
mailto:lotta.hakkinen@turunkriisikeskus.fi
https://www.moniheli.fi/terkku/
https://pokka.kukunori.fi/moniheli/terkku-yhteistyofoorumi1
https://www.moniheli.fi/terkku/
mailto:laura.musta@moniheli.fi


 

 

  3 (9) 

   
   
29.8.2020   

 

Julkaisutilaisuus webinaarina: Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa 17.9.2020   

Liikuntatieteellinen Seura julkaise artikkelikokoelman Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa. Siinä 
käsitellään eriarvoisuutta monien ryhmien, myös ulkomaalaistaustaisuuden kautta. Tilaisuutta voi 
seurata myös verkon välityksellä ja paikan päälle mahtuu 25 osallistujaa. 
Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen.  
Lisätietoja: Eva Rönkkö, monikulttuurisuustyön suunnittelija, Eläkeläiset ry, 040 501 3599, s-posti 
eva.ronkko(a)elakelaiset.fi 
 
Webinaari: Koronakriisin vaikutukset maahanmuuttoon ja kotoutumiseen 

21.9.2020 klo 09.00-11.30 

Tilaisuudessa kuullaan neljä tutkija- ja asiantuntijapuheenvuoroa siitä, miten COVID-19 on 
vaikuttanut ja miten sen voidaan odottaa vaikuttavan maahanmuuttajiin, maahan muuttaneisiin ja 
kotoutumiseen Suomessa. Koronan mahdollisia vaikutuksia tarkastellaan terveyden ja hyvinvoinnin, 
kansainvälisten muuttoliikkeiden, työllisyyden sekä palvelujärjestelmän näkökulmista. Tilaisuuden 
järjestää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus ja se on avoin kaikille.  
Webinaarin lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2020. 
 
Webinaari: Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020 

Seminaarissa esitellään ajankohtaista tutkimustietoa mm. kotoutumispoliittisten toimenpiteiden 
vaikutuksesta pakolaistaustaisten kokemuksiin kotoutumisesta, myötätunnon merkityksestä 
kulttuurisesti moninaisessa toimintaympäristössä sekä keskustellaan rakenteellisen rasismin 
vaikutuksista maahan muuttaneiden kotoutumiseen ja koko elämiin. Päivän aikana esitellään laajasti 
hankeen tuloksia ja ohjelmassa myös hankkeen loppuraportin julkaiseminen. Tiedossa lisäksi 
musiikkia, taidetta ja paljon muuta. Ilmoittautuminen ja seminaarin ohjelma. 
 
Turun Kriiskeskuksen Serene-toiminta järjestää työpajan Keho- ja mieli -

ryhmän ohjaamiseen maahanmuuttajatyössä 1.-2.10.2020  

Aikataulu: to 1.10.2020 klo 9:30-15:30 ja pe 2.10.2020 klo 9:00-15:00 
Turussa järjestettävässä kaksipäiväisessä työpajassa tutustutaan Serene-hankkeessa kehitettyyn Keho 
ja mieli -ryhmän toimintamalliin. Työpaja on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. 
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. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: laura.happonen(a)turunkriisikeskus.fi, 
lisätietoa verkkosivuilta.  
 
Merkitse päivämäärät kalenteriisi:  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä on siirretty syksyyn ja se 

järjestetään 7.10.2020  
 
Turun Tyttöjen Talon Vakkesiskot/kotinuorisotyö-hankkeen loppuseminaari on 

perjantaina 9.10.2020, Kansainvälisen tyttöjen päivän kunniaksi (virallinen 

päivä on sunnuntaina 11.10.2020). Paikka on Sibelius-museo, Piispankatu 17. 

Teemana ovat tyttöjen ja naisten osallisuus sekä hyvinvointi. Tilaisuus 

toteutetaan tarvittaessa etäyhteyksin. 

Kotona Suomessa hankkeen loppuseminaari on 28.10.2020 webinaarina. Ohjelma 

ja ilmoittautuminen julkaistaan lähiaikana.    

https://www.lts.fi/tapahtumat/eriarvoisuuden-kasvot-suomalaisessa-liikunnassa-artikkelikokoelman-julkistamistilaisuus.html
https://kotouttaminen.fi/tapahtumat/2020-09-21/webinaari-koronakriisin-vaikutukset-maahanmuuttoon-ja-kotoutumiseen
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/879b6462-c5aa-4c86-933f-551578eb6449?displayId=Fin2028407
mailto:laura.happonen@turunkriisikeskus.fi
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/
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Kuuntele Kotona Suomessa -hankkeen keväällä julkaisemia podcasteja 

Podcasteissa käsitellään mm. Aurora-elokuvaa ja ennakkoluuloja, maahanmuuttajanaisten 
työllisyyttä, maahanmuuttajien toimijuutta, suomen kielen oppimista ja opetusta kotoutumisen 
näkökulmasta. Voit kuunnella podcasteja Kotona Suomessa -hankkeen Soundcloud-kanavalta.  
 

Kannattaa seurata Kotouttamisen osaamiskeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenteria. Se löytyy 
sivulta: www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista >koulutukset ja tapahtumat. Kalenterissa ilmoitetaan 
maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä koulutuksia ja seminaareja alan ammattilaisille. 
 

Tukea ja toimintaa maahanmuuttajille  

 
Suomen kielen kursseja Turun suomenkielisessä työväenopistossa     

Turun suomenkielisen työväenopiston järjestämät eri tasoiset suomen kielen kurssit käynnistyvät 
syyskuun alussa. Tietoa kursseista ja ilmoittautuminen.   
 
Suomen kielen kursseja Auralan kansalaisopistossa    

Suomen kielen alkeet 
Kielitaitotaso A0 – A1 
Keskiviikkoisin 9.9.2020 - 2.12.2020 klo 17.00-18.30, kurssimaksu: 40,00 € 
Suomen kielen alkeiskurssi 
Kielitaitotaso A0-A1 
Tiistaisin ja torstaisin 8.9.2020 - 26.11.2020 klo 11.15-12.45,  
Maksuton, toteutetaan hankerahoituksella 
Suomen kielen jatkokurssi 1 
Sopii kaikille, jotka osaavat suomen kielen alkeet ja joiden kielitaito on vähintään tasolla A2.1. 
Keskiviikkoisin 9.9.2020 - 2.12.2020 klo 18.45-20.15, kurssimaksu: 40,00 € 
Suomen kielen jatkokurssi 2 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan tasolta A2.2 tasolle B1. 
Tiistaisin ja torstaisin 8.9.2020 - 3.12.2020 klo 9.30-11.00, kurssimaksu: 80,00 € 
Puhekielen kurssi 
Kielitaitotaso vähintään A2 
Perjantaisin 11.9.2020 - 4.12.2020 klo 13.00-14.30, kurssimaksu: 40,00 € 
Kirjoituskurssi verkossa 
Kielitaitotaso vähintään A2.2. 
7.9.2020 - 30.11.2020, kurssimaksu: 40,00 € 
Kieliopin kertauskurssi verkossa 
Kielitaitotaso vähintään A2.2. 
7.9.2020 - 30.11.2020, kurssimaksu: 40,00 €  
Lisätiedot: terhi.kujala@aurala.fi 
Ilmoittautumiset: www.aurala.fi, 050 3167702 
 
Mustikan monikulttuurinen kohtaamispaikkatoiminta  

Toiminta on alkanut Halisissa ja Hovirinnassa. Mustikan monikulttuurinen kohtaamispaikka on 
kaikkien naisten ja lasten oma paikka, jossa järjestetään monenlaista maksutonta toimintaa, 
keskustellaan selkosuomeksi ja tutustutaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Ryhmäkoot pidetään 
pieninä, jotta turvavälit toteutuvat. Huolehditaan hyvästä tilojen siivouksesta ja käsihygieniasta ja 

https://soundcloud.com/kotonasuomessa
http://www.kotouttaminen.fi/
https://opistopalvelut.fi/turku/courses.php?l=en#pos-2-7-36
http://www.aurala.fi/
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tarvittaessa käytetään kasvomaskeja. Kohtaamispaikkaan tullaan vain täysin terveenä ja 
karanteeniohjeita noudatetaan.  
Halisten Mustikan kohtaamispaikka on auki maanantaisin ja tiistaisin kello 13–15 1. kerroksen 
kerhotilassa (Kardinaalinkatu 3 A, 1. kerros). 
Hovirinnan Mustikan kohtaamispaikka on auki maanantaisin kello 10–12 torstaisin kello 13–15 
alakerran tiloissa (Pehtorinkatu 2 F 26). 
 
Tasa-arvoinen arki -hankkeen ryhmät ovat aloittaneet elokuussa  

Elokuussa ovat alkaneet ensimmäiset Energiaa naisille -ryhmät. Aiheina perhe ja vanhemmuus, 
naiseus, elämä Suomessa sekä terveys ja hyvinvointi. Naisille suunnatut ryhmät tapaavat viisi kertaa.  
Keskiviikkoisin 19.8. alkaen klo 15-17, paikka: Lausteen Päiväkoti Villasukka, Kämnerinpolku 5, Turku 
Torstaisin 20.8. alkaen klo 9-11, paikka: Pansion Me-talo, Hyrköistentie 28, Turku  
Ilmoittaudu mukaan 044 240 3175, tietoa Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hankkesta 
Lisätietoja: ohjaaja Ronja Kankare, 044 240 3175, ronja.kankare(a)sateenkaarikoto.fi 
 
Martat kutsuvat mukaan: Halisissa Arkiunelmien hyvinvointiryhmä 

 

https://www.sateenkaarikoto.fi/tasa-arvoinen-arki/
mailto:ronja.kankare@sateenkaarikoto.fi
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Turun AMK:n VR Fast Track -hanke kehittää virtuaalitodellisuuden käyttöä 

osaamisen tunnistamisessa 

VR Fast Track – osaamisen kautta työelämään -hankkeessa kehitetään ja testataan 
virtuaalitodellisuuden käyttöä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja työllisyyskoulutuksen 
tukena. Hanke toteutetaan Turussa ja Helsingissä (6aika-rahoitus, ESR). Lähiaikana on tulossa 
ensimmäinen VR-materiaaleja hyödyntävä koulutus erityisesti puhtaanapito- ja hoiva-aloista 
kiinnostuneille maahanmuuttajille. Lisätietoja verkkosivuilta sekä hankekoordinaattorilta: Marju 
Lindholm, marju.lindholm(a)turkuamk.fi  
 
Ulkomaalaisen työntekijän oikeuksia käsittelevä animaatio nyt 16 kielellä  

Rikosuhripäivystys on julkaissut seitsemällä kielellä animaation, jonka tarkoitus on lisätä 
ulkomaalaisten työntekijöiden tietoa oikeuksistaan Suomessa. Se on aiemmin julkaistu yhdeksällä 
kielellä. Animaatio rohkaisee ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon, jos epäilee tekevänsä työtä alle 
minimityöehtojen, kokee työpaikallaan rikollista hyväksikäyttöä tai kaipaa muuten tietoa omista 
oikeuksistaan. Videolla kerrotaan esimerkiksi palkanmaksusta, työajasta ja työntekijän oikeuksista 
sekä Rikosuhripäivystyksen palvelusta. Lisätietoa animaatioista ja linkit eri kielisiin animaatioihin.  
 
Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille eri kielillä  

Etelä-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta 2016-2020 (ETNO) on tehnyt erityisesti 
vieraskielisille vanhemmille suunnatun selkokielisen oppaan koulukiusaamisesta. Tietoa 
koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, 
häirinnästä ja syrjinnästä. Lisäksi kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua.  
Oppaaseen on kerätty tutkittua tietoa aiheesta ja kuunneltu vanhempien näkemyksiä. Oppaasta ja 
videoista vanhemmat saavat tietoa kiusaamisen tunnistamisesta sekä toimintatapoja puuttua 
kiusaamiseen.  

• selkosuomi tästä  

• lättläst svenska tästä  (selkoruotsi) 

• ру ́сский tästä (venäjä) 

• eesti tästä (viro) 

• af soomaali tästä video täällä (somali) 

 tästä video täällä  (arabia) عربية •

• kurdî tästä video täällä (kurmandzi) 

• englanti tästä 
Lisätietoa: Erikoissuunnittelija Minna Hirsova, Uudenmaan ELY-keskus, minna.hirsova(a)ely-keskus.fi, 
050 350 8841 ja toiminnanjohtaja Adan Mohamed, Monik ry, adan.mohamed(a)monik.fi, 045 142 613 
 
Vigor-hankkeen materiaaleja seksuaaliterveydestä ja muita hankkeen uutisia 

Hanke on laatinut uusia materiaaleja ja koonnut tietoa: 

• Musliminaisten ajatuksia seksuaalisen halun puutteesta ja eriparisuudesta -opas suomeksi ja 
arabiaksi. 

• Neitsyys- ja immenkalvomyyttejä käsittelevät julisteet. Julisteet tehtiin mentorien kanssa 
työryhmässä, josta kirjoitettiin myös blogteksti. 

• Nyt on hyvä hetki tilata VIGOR-mentoreita omaa tilaisuuteen avaamaan keskusteluja, 
kertomaan omista kokemuksista, kouluttamaan ammattilaisia ja niin edelleen. 

• VIGOR-hankkeen Slideshareen kootut esitykset seksuaalioikeuksista ja suojaikärajoista eri 
kielillä ja case-pankin osaksi ammatillisen osaamisen kehittämistä.  

https://vrfasttrack.fi/
https://www.riku.fi/ulkomaalaisen-tyontekijan-oikeuksia-kasitteleva-animaatio-julki-nyt-16-kielella/
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175388/ETNO_fi.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176941/ETNO%20kasikirja_ruotsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175387/ETNO_ru.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176944/ETNO%20k%c3%a4sikirja_viro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175385/ETNO_so.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://youtu.be/2FcDutpipw0
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176943/ETNO%20kasikirja_arabia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://youtu.be/Zy1u9EXQgZU
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176942/ETNO%20k%c3%a4sikirja_kurmandzi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=MYGSd0gUBuU
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/177854/Information%20on%20bullying%20at%20school.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:minna.hirsova@ely-keskus.fi
mailto:adan.mohamed@monik.fi
https://vigorhanke.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/Sinun-seksuaalisella-nautinnollasi-on-valia.pdf
https://vigorhanke.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/08/Sinun-seksuaalisella-nautinnollasi-on-valia-arabiaksi.pdf
https://vigorhanke.fi/julisteet/
https://vigorhanke.fi/vigor-mentorit-purkamassa-neitsyysmyyttia/
https://vigorhanke.fi/tilaa-vigor-mentori/
https://www.slideshare.net/Sosped?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://vigorhanke.fi/toiminta/ammattilaisille/case-pankki/
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Vigor-hankkeen kysely: Millaista seksuaaliterveyden osaamista sinä tarvitset / sinun 
organisaatiosi tarvitsee vuonna 2021? 
VIGOR-hankkeessa on tehty töitä seksuaaliterveyden edistämiseksi arabian, darin, kurdin, persian ja 
somalin kieliryhmissä vuodesta 2018 lähtien. Hanke on laatimassa STEAlle kohderymän tarpeita ja 
toiveita huomioiva hankehakemus. Tämän vuoksi halutaan kuulla, millaista seksuaaliterveyden 
osaamista tarvitaan. Samalla kysytään palautetta kuluneista yhteistyövuosista. Hanke arpoo 
VASTAAJIEN KESKEN LAHJAKORTTEJA (á 35e) VERKKOKAUPPOIHIN. 
Kyselyyn pääset tästä. 
Vigor-hankkeessa on tulossa mm. 

• Neitsyys- ja immenkalvomyyttejä käsittelevien julisteiden käännökset ja teemaan liittyviä 
tarinoita.  

• Ammattilaisille neitsyys- ja immenkalvomyyttejä käsittelevä koulutus. Kouluttajina VIGOR-
hanke sekä afgaani- ja iranilaistaustaiset mentorit.  

• Tyttöjen sukuelinten silpomista käsittelevien julisteiden somalinkieliset äänitteet. 

• Mentorien kanssa tehdyistä seksuaalioikeuskuplista julisteet.  
Vigor-hanketta voi seurata Facebookissa ja Instagramissa, joissa tiedot uusista materiaaleista ja 
koulutuksista ensimmäisten joukossa. 
 
Uusi valtakunnallinen mobiilipalvelu kotoutumisen tueksi  

Yhteiset Lapsemme ry:n Kohdataan kotona -hankkeessa (STEA 2018-2020) on kehitetty mobiilipalvelu 
tienoo.fi maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Sivuston kautta saa tietoa yhteiskunnasta, löytää 
lähialueen palveluja ja voi kehittää digitaitoja. Sivuston kehityksessä on huomioitu luku –ja 
kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat. Palvelussa on tällä hetkellä valtakunnallinen versio ja kaksi 
paikallista versiota, Vantaa ja Jyväskylä. Myös muilla kunnilla on mahdollisuus tuottaa sivustosta 
paikallinen versio. Palvelussa on nyt neljä kieltä, mutta lisää kieliä tulee vielä syksyn mittaan.  
Mobiilipalvelu tienoo.fi Lisätietoja hankkeesta ja mobiilisivustosta. 
 
Sivustot päivittyvät - Tietoa koronavirusepidemiasta eri kielillä   

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus kokoaa kotouttaminen.fi-sivustolle 
monikielisiä materiaaleja koronaviruksesta toimijoiden käyttöön. Lisäksi THL julkaisee tietoa 
koronaviruksesta yli 10 eri kielellä.  
Tutustu monikielisiin materiaaleihin koronaviruksesta kotouttaminen.fi-sivustolla. 
InfoFinland  
Yle Uutisten sivuilta koronaepidemiaan liittyvää uutisointia arabiaksi, kurdiksi, somaliksi ja persiaksi.  
Turun kaupunki on koonnut verkkosivuille tietoa koronaviruksesta ja epidemian vaikutuksista 
kaupunkilaisten elämään.  
Lue lisää maahanmuuttajien verkkosivulta sekä Turun kaupungin yleiseltä koronasivustolta. 
Terveys Turussa -sivustolla on tietoa eri kielillä terveyspalveluista sekä myös tietoa koronaviruksesta.  
 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  

 
The Nice Work Project -hankkeen materiaaleja maahan muuttaneiden naisten 

työllistymisestä 

Diakonissalaitoksen kolmivuotinen The Nice Work Project -hanke (ESR) päättyy elokuun lopussa. 
Yhteistyössä Helsingin kaupungin Women to Work -hankkeen kanssa se kokosi verkkoon 

https://forms.gle/xkKbPbVCJuaryiM69
https://www.facebook.com/VigorSosped/
https://www.instagram.com/sosped.vigor/
http://www.yhteisetlapsemme.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/kohdataan-kotona-hanke/
https://tienoo.fi/#/Suomi?lang=Suomi
http://www.yhteisetlapsemme.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/kohdataan-kotona-hanke/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/terveys/terveyspalvelut-suomessa
https://yle.fi/uutiset/3-11267670
https://yle.fi/uutiset/3-11268694
https://yle.fi/uutiset/3-11268719
https://yle.fi/uutiset/3-11268675
https://www.turku.fi/maahanmuuttajat-korona
http://www.turku.fi/korona
https://www.infofinland.fi/fi/turku/elama-turussa/terveys-turussa
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pienimuotoisen video- ja artikkelikirjaston, joka käsittelee maahan muuttaneiden naisten 
työllistymistä eri näkökulmista. Tutustu kirjastoon Diakonissalaitoksen verkkosivuilla osoitteessa.  
 
Avointen oppimateriaalien kirjastossa oppimateriaaleja myös S2-opiskeluun  

Avointen oppimateriaalien kirjastossa voi löytää ja tallentaa omia avoimia oppimateriaaleja kaikilta 
koulutusasteilta. Vaiheittain 2019-20 käyttöön tulevaa palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja 
voivat käyttää opettajat, oppijat ja kaikki kansalaiset. Palvelua kehittävät Opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Kehitystä koordinoi CSC–Tieteen tietotekniikan keskus. 
Lisätietoa 
 

Perhekotoutumismalli julkaistu  

Yhteiset Lapsemme ry:n Kohdataan kotona -hankkeessa (STEA 2018-2020) on kehitetty 
uudenlainen perhekotoutumisen asiakastyömalli kotoutumisen tueksi maahanmuuton alkuvaiheessa 
sekä kotoutumista tukeva Tienoo.fi-mobiilisivusto. Perhekotoutumismallia on kehitetty 
pääkaupunkiseudulla yhteistyössä kuntien ja pakolaisperheiden kanssa. Mallissa painottuvat 
lähialueen palveluihin tutustuminen, harrastukset, ryhmätoiminta, digitaidot, suomen kieli ja 
yhteiskuntatieto. Tavoitteena on osallisuuden ja itsenäisen toimijuuden vahvistuminen sekä 
sosiaalisten verkostojen laajentuminen. Lisätietoja perhekotoutumismallista.  
 
Uusi julkaisu Siirtolaisuusinstituutilta: Muuttoliikkeiden vuosisata 

Kirjan ovat toimittaneet dosentti Tuomas Martikainen ja professori Pirkko Pitkänen. Muuttoliikkeiden 
vuosisata avaa kansainvälisen liikkuvuuden ilmiöitä ja nostaa esiin mahdollisia tulevia kehityskulkuja.  
Muuttoliikkeiden vuosisata.  
 

Kotona Suomessa -hankkeen uusia tuotteita 

 
Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus on julkaistu  

Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus antaa perustiedot kotoutumisesta ja se on suunnattu työssään 
maahanmuuttajia kohtaaville uusille asiantuntijoille eri organisaatioissa. Koulutus löytyy 
kotouttaminen.fi-verkkopalvelusta tai osoitteesta opikotoutumisesta.fi. Koulutus koostuu 
materiaaleista ja tehtävistä, joiden suorittamiseen menee noin yksi työpäivä. Jos koulutuksen 
haluaa suorittaa kokonaisuudessaan, kannattaa kirjautua palveluun. Lopputestin läpäistyään 
koulutuksesta saa todistuksen. Koulutuksen ruotsinkielinen versio julkaistaan syyskuun aikana.  
Koulutus on tehty osana Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallista Kotona Suomessa -hanketta. 
Lisätietoja: 
Opi kotoutumisesta -koulutuksen aloitussivu 
Uudenmaan ELY-keskuksen tiedote Opi kotoutumisesta -koulutuksesta 
 
Tuotekortit erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä  

Kotona Suomessa -hanke on koonnut hyväksi havaitut koulutus- ja tapahtumamallinsa tuotekorteiksi. 
Usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea toteutettuja ja hankekauden aikana toimiviksi havaittuja 
koulutuskonsepteja ovat olleet mm. hyvät väestösuhteet kotoutumisen edistämisessä, kotoutumisen 
ja maahanmuuton peruskoulutus sekä hankemylly. Jotta muiden olisi helppo järjestää vastaavia 
koulutuksia ja tapahtumia, on laadittu tuotekortit näistä koulutuksista sekä etäkatsomosta ja 
alueellisesta monikulttuurisuusverkostosta. Tuotekorteissa on kuvattu mm. kunkin tilaisuustyypin 
sisällöt, tavoite, kohderyhmät, hyödyt, kustannukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.  
Lisätietoja: Kotona Suomessa -tuotekortit 

https://www.hdl.fi/blog/2020/06/15/the-nice-work-project-video-ja-artikkelikirjasto/
https://aoe.fi/#/lisatietoa
http://www.yhteisetlapsemme.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/kohdataan-kotona-hanke/
http://www.yhteisetlapsemme.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/kohdataan-kotona-hanke/
https://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi/product/232/muuttoliikkeiden-vuosisata
http://www.opikotoutumisesta.fi/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/uudenlainen-verkkokoulutus-antaa-yleiskuvan-maahanmuutosta-ja-kotoutumisesta-uusimaa-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Ftiedotteet-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iCWWZEbHN7ZK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D14405%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
https://www.ely-keskus.fi/web/ely%20/kotona-suomessa-tuotekortit
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Tietosuojaseloste  

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on sovellettu 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa 
henkilötietojen käsittelyyn EU:n alueella. Mikäli et jatkossa halua uutiskirjettä, pyydämme sinua 
perumaan tilauksesi lähettämällä allekirjoittaneelle sähköpostia osoitteella etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi.  Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste. 
 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille!  

 

Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi uutiskirjeessä, lähetä minulle sähköpostia. Seuraava 
uutiskirje tulee syyskuun lopussa. Tiedotteita 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  

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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
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

