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Ajankohtaista

Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja
kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Varsinais-Suomesta ja muualtakin. Jatkossa uutiskirjeet
ovat luettavissa myös www.kotouttaminen.fi- sivuston Varsinais-Suomen alueosiossa.

Moniku-verkoston seuraava tapaaminen 14.9.2017 klo 12.30-16
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraavan tapaamisen teemana ovat terveys ja
hyvinvointi. Paikka on Turun AMK, auditorio Omega (B1041), ICT-talo, B-siipi, 1. krs.,
Joukahaisenkatu 3, Turku. Ilmoittautuminen viimeistään 5.9. tästä linkistä.
Ohjelma:
12.30
13.00

13.45




15.00
16.00

Kahvia tarjolla
Tervetuloa, Päivi Ruotsala, Kotona Suomessa –hanke, ELY-keskus
Turku tekee hyvää, Maarit Luukkaa, konsernihallinto, Turun kaupunki
Tutkittua tietoa maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista, Maili Malin,
Siirtolaisuusinstituutti
Työpajat, joista osallistujat voivat ilmoittautuessa valita, mihin osallistuvat:
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
työpajan vetäjänä Anu Puodinketo-Wahlsten, Marjat-hanke, Turun AMK
Työ- ja toimintakyky,
työpajan vetäjänä Merja Lind, TKK (työkykykoordinaattori) -pilottihanke, TE-toimisto
Mielenterveys ja päihteet,
työpajan vetäjänä Ville Santalahti, Sari Talonen ja Therese Ahola, PPMM-hanke, Turun
kaupunki
Maahanmuuttajanuorten hyvinvointi,
työpajan vetäjänä Outi Linnossuo, Papyrus-hanke, Turun AMK
Työpajojen purku ja keskustelu
Tilaisuus päättyy

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja
Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittavat syksyllä
kotouttamisen webinaarisarjan. Koulutukset järjestetään säännöllisesti kuukauden
ensimmäisenä perjantaina aamupäivisin. Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja
ajankohtaisia teemoja kotouttamisesta ja maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin
kautta. Sarja alkaa 1.9. kello 9-11 otsikolla ”Tervetuloa kotouttamisen pariin!” Tässä
koulutuksessa käsitellään mm. kotouttamisen rakenteita, lainsäädäntöä, käsitteitä ym.
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perusasioita. Koulutusten ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet tulevat www.kotouttaminen.fi –
sivun tapahtumakalenteriin: kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja tapahtumat.
Tilaisuuksista toimitetaan katselun mahdollistavat linkit etukäteen. Kannattaa laittaa nämä
ajankohdat muistiin kalenteriin jo nyt.
Ennakkotieto muista sarjan koulutuksista:
6.10. klo 9-11 – Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet –
Helsingistä, Sisäministeriö
3.11. klo 9-11 – Maahanmuuttajan reitit työelämään (lainsäädäntö, luvat, palvelut,
Eures- toiminta jne) – Oulusta, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä TE-toimiston ja
ELY:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa
1.12. klo 9-11 – Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä –
Rovaniemeltä, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja
valtakunnallisten sekä paikallisten järjestöjen kanssa.
Kotona Suomessa –hanke järjestää Turussa 21.9.2017 klo 13-16 koulutuksen, jossa
keskitytään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaamiseen ja Opetushallituksen
palveluihin ulkomailla tutkintonsa suorittaneille. Paikka: Valtion virastotalo, kokoustila
Niinistö, 2. krs, Itsenäisyydenaukio 2. Koulutus on suunnattu asiantuntijoille, jotka
työskentelevät maahanmuutto- ja kotouttamistyössä ja ohjaavat työssään korkeasti
koulutettuja maahanmuuttajia. Ilmoittautuminen viimeistään 15.9. tästä linkistä. Lisätietoja
allekirjoittaneelta sähköpostilla paivi.ruotsala@ely-keskus.fi.
Ohjelma:
13.00 Tervetuloa ja koulutuksen avaus, Päivi Ruotsala, aluekoordinaattori, Kotona Suomessa
-hanke
13.15 Opetushallituksen palvelut ulkomaisen tutkinnon suorittaneille,
Sinikka Tamminen, ylitarkastaja, Opetushallitus
14.15 Kahvitauko
14.45 SIMHE - korkeakoulujen ohjauspalvelu maahanmuuttajille,
Seppo Piiparinen, opintoneuvoja, Turun yliopisto
15.15 EU:n ulkopuolelta tulevan sairaanhoitajan pätevöityminen Suomessa – Urareittihankkeen moduulimallin mahdollisuuksista, Raija Sairanen, lehtori, Turun AMK
15.45 Koulutuksen päätös
Maahanmuuttajan mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa -seminaari järjestetään
torstaina 28.9.2017 klo 9-15.15 Helsingissä ja sitä on mahdollista seurata verkon kautta.
Turussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa järjestetään aluekatsomo. Seminaarin aihepiirejä:
Miten kotoutujan mielen hyvinvointia voidaan tukea ennaltaehkäisevästi kotoutumisen
alkuvaiheessa? Miten paikallistason toimintaa ja palveluita organisoimalla ja osaamista
vahvistamalla luodaan osallisuutta mahdollistava asuinympäristö maahan muuttaneille?
Haluatko saada kehittämisideoita oman paikkakuntasi kotoutumista ja tukevaan toimintaan?
Seminaarin järjestävät Kotouttamisen osaamiskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Tarkempi ohjelma tulee lähiaikoina www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja
tapahtumat. Ilmoittautuminen Turun aluekatsomoon tästä linkistä.
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Avoin seminaari-iltapäivä aiheena lasten hyvinvointi Suomessa:
Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA järjestää
avoimen seminaari-iltapäivän lasten hyvinvoinnin kysymyksistä Suomessa. Seminaarissa
pohditaan lasten hyvinvoinnin nykytilaa yhä monikulttuurisemmassa Suomessa, Suomeen
tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asemaa ja maahanmuuttajanuorten hyvinvointia.
Tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa lasten hyvinvoinnin haasteista yhä
kansainvälisemmässä Suomessa. Seminaarin pääkieli on englanti ja se on maksuton.
Seminaari järjestetään yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun, Yksintulleet alaikäiset –
Traumahoidon malli - ja GENESO-projektien kanssa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila
kertoo lapsiasiavaltuutetun työstä ja esittää lapsiasiavaltuutetun arvion lasten hyvinvoinnin
nykytilasta. Tutkija Kirsi Peltonen (Tampereen yliopisto) esittelee mielenterveyteen liittyviä
haasteita nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Tutkija Marja Peltola
(Nuorisotutkimusseura) tarkastelee vähemmistötaustaisten nuorten sukupolvisuhteita
GENESO-hankkeen tulosten pohjalta. Lisätiedot: Katja Repo tai Kira Voutilainen,
etunimi.sukunimi@uta.fi. Ilmoittautuminen e-lomakkeella.
Ennakkotieto seminaarista "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017.
Seminaarin järjestää Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke 15.11.2017 Helsingissä.
Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja
tilanteeseen Suomessa. Tilaisuudessa pitää puheenvuoron muun muassa PICUMin (the
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) asiantuntija. Puhujina
myös oikeustieteen asiantuntijoita ja paperittomuuden parissa työskenteleviä. Seminaari on
suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, kolmannen sektorin
toimijoille, viranomaisille sekä muille kiinnostuneille. Seminaaritila ilmoitetaan myöhemmin.
Tilaisuus järjestetään Helsingissä. Tilaisuudelle on varattu klo 9-15, mutta kesto tarkentuu
myöhemmin. Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset: Sanna Rummakko, p. 045
843 7979, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi

Koulutusta ja toimintaa maahanmuuttajille
Auralan kansalaisopistossa on tarjolla erilaisia suomen kielen koulutuksia sekä alkeista että
keskitason kielitaidosta alkaen. Auralan osoite on Satakunnantie 10, Turku ja puhelinnumero
050 316 7702. Tarkemmat tiedot koulutuksista ja muusta Auralan tarjonnasta
maahanmuuttajille löytyy Auralan nettisivuilta: https://aurala.fi/immigrants/
Yhdessä-yhdistyksen syyskausi on alkanut 21.8.2017. Tarkemmat tiedot nettisivuilta
www.yhdessa.org
Esimerkkejä IKU-ryhmien syksyn ohjelmasta:
Minun Suomi -ryhmässä puhutaan Suomesta suomeksi. Ryhmässä voi esittää kaikki Suomessa
elämiseen liittyvät kysymykset. Keskiviikkoisin klo 16–17.30.
saavat jo englantia. Tule pitämään
kielitaitoa yllä! Maanantaisin klo 15–16.30.
tutustumassa erilaisiin paikkoihin ja palveluihin. Ohjelma vaihtuu viikoittain ja siinä
huomioidaan kävijöiden toiveet. Maanantaisin klo 13.30–15
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tutustutaan useiden eri maiden ruokakulttuureihin, laitetaan ruokaa ja syödään yhdessä.
Keskiviikkoisin klo 17.30–20
klo 12–13.
osallistujien toiveet ja voit ottaa mukaasi myös oman käsityön. Maanantaisin klo 17–19.
Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Sondip ry järjestää monenlaisia
koulutuksia jäsenyhdistyksilleen sekä mm. suomen kielen kurssin tiistaisin 5.9. alkaen.
Koulutuksista on tietoa nettisivuilla www.sondip.com. Lisätietoa voi kysellä myös
sähköpostilla info@sondip.com tai puhelimitse 0405274114. Osoite on Hämeenkatu 15.
Sondipin järjestämä Mahdollisuuksien Tori pidetään Turun päivänä 17.9.

Työkaluja ja uusia julkaisuja
Turun kaupunki on julkaissut maahanmuuttajille uuden oppaan Suomen kulttuuriin ja
yhteiskuntaan. Oppaan nimi on ”Elämä Suomessa”. Opas on kirjoitettu selkosuomella ja siitä
on myös englanninkielinen versio ”Life in Finland”. Opasta saa painettuna mm. Turun
kirjastoista ja se on luettavissa Turun kaupungin nettisivuilta www.turku.fi/maahanmuuttajat
Tutkimuskatsaus ”Ulkomaalaistaustainen väestö on huomioitava terveyden
edistämistoimissa” on julkaistu lääketieteellisessä aikakauskirja Duodecimissä ja se on
luettavissa täältä.
Englanninkielinen opas suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille on julkaistu.
Opas on kattava infopaketti suomalaisesta työelämästä ja kaikesta siihen liittyvästä; se
antaa konkreettisia vinkkejä ja työkaluja Suomessa työllistymisen tueksi.
Linkki: ukko.fi/ Freelancer_Guide_for_Immigrants
Selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista on valmistunut. Työpaikoilla
ei hyödynnetä eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksia riittävästi. Tätä mieltä on
yli puolet Made by Finland -kyselyyn vastanneista työikäisistä ja työnantajista. Suurissa
yrityksissä monikulttuurisuuden hyödyntämisen arvioitiin olevan paremmalla tasolla, sen
sijaan julkisella sektorilla sekä pk-yrityksissä on enemmän kehitettävää. Tiedot käyvät ilmi
Suomalaisen Työn Liiton, Työterveyslaitoksen, Työelämä 2020-hankkeen ja Tekesin
teettämästä selvityksestä. Lisätietoja: Tiedote ja julkaisu Monikulttuurisuuden
hyödyntäminen työpaikoilla.

Uutisia
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on aloittanut uusi valtakunnallinen OSKU – Täsmäohjaus
pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi – hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on
oleskeluluvan saaneiden henkilöiden entistä nopeampi siirtyminen vastaanottokeskuksista
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kuntiin. Valtakunnallisen hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien, valtionhallinnon ja
vastaanottokeskusten yhteyshenkilöt sekä myönteisen kansainvälisen suojelun päätöksen
saaneet turvapaikanhakijat. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla ensimmäisen
muuton osuvuus paranee. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä kuntatietoutta tuottamalla eri
kielillä materiaalia ELY-alueiden asunto-, työ ja opiskelumahdollisuuksista. Hanke rahoitetaan
Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja se toteutetaan aikavälillä
1.6.2017 -30.4.2018. Lisätietoja hankkeesta projektipäällikkö Timo Konttinen,
eunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Koko kylä kotouttaa –hankkeen pilottikylä on Kemiönsaaren Taalintehdas. Hanketta
hallinnoi Suomen Kylätoiminta ry ja hankkeen rahoitus tulee Työ- ja elinkeinoministeriön
järjestörahoituksesta. Voit lukea kotoutumisesta Taalintehtaalle hankkeen uutiskirjeestä,
joista uusin on luettavissa tästä linkistä.

Tukea toimintaan
Varsin Hyvä ry:n PAIKAL-hankkeen uusi alahankehaku on parhaillaan käynnissä ja hakuaikaa
on 3.10. saakka. Meneillään olevaa alahankehakua koskeva infotilaisuus järjestetään tiistaina
5.9. klo 17.00. Paikka on Lounatuulet Yhteisötalo ry, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku.
Tilaisuuteen kutsutaan Turun, Raision, Kaarinan ja Salon kaupunkialueilla toimivat
yhdistykset. Ilmoittautumiset (ja erityisruokavaliot) sähköpostilla Maarit Hatakalle
maarit.hatakka@varsinhyva.fi 1.9. mennessä. Lisätietoja http://www.varsinhyva.fi/paikal/
Ilmoittautumiset (+ erityisruokavaliot) sähköpostitse Maarit Hatakalle
maarit.hatakka@varsinhyva.fi 1.9. mennessä.
OKM:n TAITO-ohjelmassa on hankehaku meneillään. Nyt etsitään uusia ESR-hankkeita
tukemaan heikot perustaidot (luku-, numero sekä tieto- ja viestintätekniset perustaidot)
omaavien aikuisten työssä tai koulutuksessa pysymistä tai niihin pääsemistä. Hankkeissa tulee
kehittää toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää ja soveltaa valtakunnallisesti. Hakuaika
päättyy 3.10.2017. Lisätietoa hausta on Rakennerahastojen verkkosivuilla. TAIKOJAkoordinaatiohanke järjestää hakuinfon 6.9.2017 klo 13 - 16. Päätapahtuma järjestetään
Opintokeskus Siviksen tiloissa Tampereella. Hakuinfoon voi osallistua myös
videoneuvotteluyhteydellä rinnakkaistilaisuuksissa Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Oulussa
Siviksen toimipisteissä. Tapahtuman alkuosuuteen klo 13–14.15 on mahdollista osallistua myös
omalta koneelta Adobe Connect -ympäristössä. Ilmoittautuminen jo 1.9.2017 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/711159D751B09ED8 Ilmoittautumislomakkeella valitaan
osallistumistapa ja sieltä näkyvät myös Opintokeskus Siviksen toimipisteiden osoitteet.
Tilaisuus on avoin ja maksuton. TAITO-ohjelman koordinaatiohanke TAIKOJA levittää tietoa
ohjelmasanomasta ja tukee käynnissä olevien hankkeiden verkostoitumista. Lisätietoa
toiminnasta: https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/ Turun Siviksen asiantuntijan yhteystiedot:
Annika Tahvanainen-Jaatinen, Opintokeskus Sivis, Yliopistonkatu 24 A 14, 20100 Turku, puh.
040 717 7019 ja s-posti annika.tahvanainen-jaatinen@ok-sivis.fi. Nettisivut: www.ok-sivis.fi
Sisäministeriö järjestää syyskuussa kaksi koulutustilaisuutta, joissa kerrotaan turvapaikka-,
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF)
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lokakuussa järjestettävästä rahoitushausta ja opastetaan tuen hakemiseen. Koulutuksissa
käydään konkreettisesti läpi hankkeen ja hankehakemuksen valmisteluun liittyviä asioita sekä
hakemuksen täyttämistä sähköisessä järjestelmässä. Lisätietoja sekä tilaisuuksien ohjelmat
ovat www.eusa-rahastot.fi -sivustolla, josta myös hakuopas ja muut hakumateriaalit
löytyvät haun alkaessa.
6.9.2017 tilaisuus järjestetään Helsingissä ja se lähetetään myös internetin kautta
striimattuna - ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä.
12.9.2017 tilaisuus pidetään Webex-verkkokoulutuksena - ilmoittautuminen 8.9.2017
mennessä eusa@intermin.fi -osoitteeseen.
Kasvua kansainvälisistä osaajista –hankehaku avautui 14.6.2017. Työ- ja elinkeinoministeriö
käynnisti syksyllä 2016 kasvua kansainvälisistä osaajista –agendan, jonka tavoitteena on
kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus ja verkostot tukemaan yritysten kasvua ja
kansainvälistymistä, kehittää kansainvälisille osaajille suunnattuja yrityspalveluja sekä
vahvistaa maahanmuuton kytkeytymistä alueen ja kaupungin elinvoimaisuuden
vahvistamiseen ja elinkeinopolitiikkaan. Hakuinfo oli Helsingissä 14.6.2017 yhdessä EAKRhankehaku infon kanssa. Molemmat haut ovat auki 14.6.-25.9.2017. EAKR-hankkeissa
rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus. Hakemukset
jätetään sähköisessä EURA2014 –järjestelmässä. Lisätietoa täältä.
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Länsi-Suomen maakunnissa alueellisen ESR-haun. Haku
päättyy 3.10.2017. Haettavissa on myös toimintalinja 5 ja mm. kansainvälisten hankkeiden
valmistelutyö. Tarkemmat ohjeet löytyvät Rakennerahastojen sivuilta. Hakuohjeet.
STEA:n rahoitusta saava taho, muistathan, että käynnissä oleville avustuksille on mahdollista
hakea jatkoavustusta elo-syyskuun aikana. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen
STEAn sivusto www.stea.fi
OK - Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia kannattaa seurata pitkin vuotta. Varsinainen
maahanmuuttajien integrointi avustuskohteena tullee jälleen haettavaksi kevättalvella 2018,
mutta muitakin erityisteemoja, jotka ovat rajapinnassa maahanmuuton, työllistymisen ja
kansainvälistymisen kanssa löytyy. Katso lisätietoa täältä. Vastaavalla tavalla kannattaa
seurata muiden ministeriöiden rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksia säännöllisesti.

Hyvää syksyä kaikille!
Jos haluat, että välitän tietoa yhdistyksesi tai muun organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista
monikulttuurisuusverkostolle, laita minulle viestiä. Mikäli olet saanut uutiskirjeen, mutta
nimesi ei ole postituslistalla, ilmoita minulle.
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Suosittelen myös tilaamaan Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen
valtakunnallisen uutiskirjeen täältä:
www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet
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

