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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.

Turun seudun monikuluttuurisuusverkosto Monikun seuraava
tapaaminen on ensi keskiviikkona 6.3.
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 6.3. Turun kaupungin
maahanmuuttajien osaamispisteellä. Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta voit sähköpostilla
tiedustella allekirjoittaneelta, onko tilaa (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja
SateenaariKoto ry:n hallinnoima Pikku-Mustikka-opetuskoti –hankkeen (ESR)
loppuseminaari ”Osallisuuden merkitys - maahanmuuttajataustainen nainen suomalaisessa
yhteiskunnassa” järjestetään 7.3.2019 klo 9-13 Kaarina-talossa Kaarinassa,
Lautakunnankatu 1. Tilaisuuden avaa Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta. Seminaarissa
kuullaan puheenvuorot mm. Siirtolaisuusinstituutin tutkijalta Marja Tiilikaiselta, vuoden 2018
pakolaisnaiselta Sirwa Farikilta ja kokemusasiantuntijalta Shiva Haghdoustilta. Lisäksi
toimintaan osallistuneet naiset ja ohjaajat esittelevät opetuskoti Pikku-Mustikan toimintaa.
Ohjelma on nähtävissä SateekaariKoto ry:n nettisivuilta. Ilmoittautuminen 28.2.2019
mennessä. Lisätiedot: projektipäällikkö Minna Maanpää, s-posti
etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
DaisyLadies ry ja Yhdessä-yhdistys ry juhlistavat Naisten päivää 8.3.2019.
Ohjelma:
klo 10.00 Keskustelutilaisuus Muistolassa (Linnankatu 41, Turku)
- Keskustelun aiheena: naisten oikeudet, kulttuuriin liittyvät naisia koskevat tabut, naisiin ja
lapsiin kohdistuva väkivalta ja sen ennaltaehkäisy.
- Lakiin liittyviin kysymyksiin on paikan päällä vastaamassa Muistolan ohjaaja, joka on
taustaltaan juristi.
- Tilaisuudessa nyyttikesti-tarjoilu, eli jokainen voi tuoda jotakin pientä syötävää yhteiseen
pöytään.
klo 13.00 Ilmapallojen vapautus Teatterisillalla
- DaisyLadies ry:n ja Yhdessä-yhdistys ry:n naiset sekä muut paikallaolijat lähettävät ilmaan
200 ilmapalloa Naisten päivän kunniaksi.
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Business Unplugged meets Creativity –tapahtuma
Aika: 16.3.2019, klo 15-20
Paikka: Helsinki, Yrjönkatu 18, Ballroom G18
Suomen Yrittäjien järjestämä tilaisuus Business Unplugged Meets Creativity on tarkoitettu
(maahanmuuttaja)yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville. Yhtenä teemana on ”modest
fashion” ja tavoitteena on saada paikalle erityisesti maahanmuuttajanaisia. Kyseessä
on koko perheen tapahtuma, jossa lastenhoito on myös järjestetty. Ohjelma ja lisätiedot
yrittäjien verkkosivulla.
Rasismin vastaisella viikolla 18.-24.3.2019 on monia tapahtumia.
Rasismi ilmiönä Suomessa -keskustelutilaisuus järjestetään 18.3. klo 9.30-12 Vimman
teatterisalissa (Aurakatu 16, 2.krs). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla, keskustelu avataan klo
10. Keskustelun avaa tutkija Antti Kivijärvi Helsingin yliopistolta. Lisää tietoa tulossa Sondipin
sivulle.
Perinteinen rasisminvastainen juhla on täällä taas! Juhla järjestetään keskiviikkona 20.3.
klo 17-20 Varissuolla Yhdessä-yhdistyksen tiloissa (Nisse Kavon Katu 3, kirjaston alakerta).
Luvassa musiikkia, tanssia ja etnistä ruokaa. Lisää tietoa tulee Sondipin sivulle.
Kupittaan urheiluhallilla on Rasismi veks -tapahtuma, jossa esitellään järjestöjen ja
yhdistysten toimintaa ja tehdään Turusta syrjinnästä vapaa.
Paikka: Kupittaan urheiluhalli, Tahkokuja 5, Turku.
Aika: 21.3.2019 klo 10-16
Järjestöt voivat ilmoittautua mukaan tästä linkistä. Lisätiedot: Miia Ylijoki, s-posti
etunimi.sukunimi@turku.fi
Punaisen ristin rasismin vastaisen työn materiaalit löytyvät täältä.
Keskiviikkona 17.4. klo 8.30-15.30 (Ammatti-instituutti: Lemminkäisenkatu 14-18 B, Turku),
sillä silloin pidetään Töissä täällä - Työkaluja ja ratkaisuja maahanmuuttajien
työllistymiseen -seminaari. Tilaisuudessa tarjoillaan käytännön työkaluja, ratkaisuja ja
kokemuksia maahanmuuttajien työllistymiseen ja koulutukseen sekä kahvia, lounasta ja
verkostoitumista. Seminaaripäivään voi osallistua koko päiväksi tai puoleksi päivää.
Aamupäivän työpajatyöskentelyssä tarjotaan työkaluja ja motivaatiota työnhakuun ja
koulutukseen erityisesti maahanmuuttajille, opettajille ja neuvojille. Iltapäivällä puolestaan
kuullaan eri puheenvuoroissa ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen. Tapahtuman
järjestävät yhteistyössä viisi maahanmuuttajien työllistymiseen viime vuodet paneutunutta
hanketta: Baana, Nuotta, Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille, Työllistymisen polku
maahanmuuttajille ja Vertaista vailla. Seminaarin ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen.
Ihmiskaupan uhri terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakkaana –koulutus on Turussa
23.4.2019. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kotoutumistyötä
tekeville.
Paikka: Auriga Business Center, Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku.
Järjestäjä: Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
Ohjelma ja ilmoittautuminen IOM:n tapahtumaan 23.4.2019
Lisätietoja IOM:n kevään 2019 koulutuksista antaa Miila Nieminen, Kansainvälinen
siirtolaisuusjärjestö (IOM), mnieminen(at)iom.int.
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Siirtolaisuusinstituutti järjestää 25.4.2019 symposiumin ”Producing (Im)Mobilities: Do
States Create Vulnerabilities?” Tilaisuuden keynote-puhteenvuorot ovat:
 Dr. Jill Alpes (Nijmegen Center for Border Research & Coopetic Paris): Immobility Through
Returns? Vulnerabilities of Migrants after Deportation and Assisted Return in Mali, Niger
and Nigeria
 Professor Nicholas De Genova (University of Houston): The Convulsive European Space of
Mobilities
Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku
Aika: Torstai 25.4.2019 klo 10.00-17.00. Lisätietoa lähempänä ajankohtaa tulee
Siirtolaisuusinstituutin verkkosivulle.
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.

Työvoimakoulutuksia maahanmuuttajille Turussa
Nyt on edelleen haussa monia kevätkaudella alkavia koulutuksia maahanmuuttajille.
Haussa ovat mm. ohjelmointikoulutus, puhdistuspalvelualan koulutus, töihin metallialalle ja
töihin myyntialalle. Lisäksi haussa on suomen kielen koulutuksia eri ammattialoille, juuri nyt
suomen kieltä kuljetus- ja varastoalalle sekä suomen kieltä siivousalalle. Tiedot koulutuksista
ja hakeminen te-palvelujen verkkosivulla.

Raportteja, julkaisuja, työkaluja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat
tuottaneet laajan videopohjaisen koulutuskokonaisuuden pakolaisten mielenterveydestä
ja hyvinvoinnista. PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa työssään pakolaisia
kohtaaville sekä opiskelijoille. Koulutus pohjautuu THL:n vuonna 2018 julkaisemaan PALOMAkäsikirjaan. Koulutus antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisen asiakkaan kohtaamiseen ja
se rakentuu 16 eri teemaisesta videosta sekä niihin liittyvästä tehtäväpaketista.
Koulutuskokonaisuuden käyttäjiä ovat esimerkiksi ammattilaiset ja organisaatiot,
oppilaitokset ja niiden opiskelijat sekä vapaaehtoistyöntekijät. PALOMA-koulutus on
katsottavissa täällä.
Matkalla ammattiin -sivu tarjoaa kattauksen tietoa ja vinkkejä maahanmuuttajien
koulutuspolkujen ja työllistymisen tueksi. Mukana on materiaalia seitsemällä kielellä
viideltä hyvin työllistävältä alalta. Sivuston materiaalit toimivat työkaluna maahanmuuttajien
ohjaustyötä tekeville, tietopakettina maahanmuuttajille kouluttautumis- ja
työllistymismahdollisuuksista Suomessa sekä opetusmateriaalina. Materiaalit on laadittu Opin
portailla –hankkeessa Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Videot voi katsoa matkalla
ammattiin –sivulta. Opin portailla Satakunnassa –hankkeen loppurapotti on luettavissa täällä.
Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on luonut selkokieliset arjen turvallisuus ja
ensiapuohjeet, jotka ovat kaikkien käytössä. Ohjeet sopivat niin vapaaehtois- kuin
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ammattilaiskäyttöön, niin tavallisille ihmisille kuin erityisryhmille. Opas kertoo selkosuomeksi
toiminnasta erilaisissa onnettomuustilanteissa, siitä mitä ihmiselle hädän hetkellä tapahtuu,
miten voi auttaa itseään, kodin turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta.
Oppaan voi ladata alta tai Pärjätään Yhdessä -hankkeen Rednet sivulta PDF-muodossa.
Lisätietoja: Janne Leskinen, projektisuunnittelija, Pärjätään yhdessä –hanke,
etunimi.sukunimi@redcross.fi, 020701 2139
Oletko kiinnostunut siitä, millainen on pakolaisen polku ja mitä on humanitääristen
kriisein taustalla? SPR on laatinut opetusmateriaalia kouluille esimerkiksi siitä, millaista on
elää riskien keskellä, kun tapahtuu maanjäristys, on kuivuutta, tulva jne. Sovellus näyttää,
missä päin maailmaa on erilaisia riskejä ja antaa lisämateriaalia asian käsittelyyn. Sivusto
riskien keskellä avautuu tästä.
Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) on julkaissut vertailuraportin kotouttamispolitiikasta
ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta EU-jäsenmaissa. Tutkimus keskittyy
erityisesti käytäntöihin, jotka tukevat kolmansien maiden kansalaisten pääsyä
työmarkkinoille. Suomen kansallinen raportti julkaistiin tammikuussa englannin ja suomen
kielillä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut ajankohtaisen tietopaketin kotouttamisesta ja
maahanmuutosta. Tietopaketin tavoitteena on antaa viimeisimpään tilasto- ja
tutkimustietoon perustuva yleiskuva Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta ja
kotouttamisesta, tämän hallituskauden aikaisista politiikkatoimista sekä kehityskohdista.
Tietopaketti on luettavissa täällä.
Tie työelämään -verkkopalvelusta löydät tietoa, keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten
työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Sivuosto sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa
ammattilaisten, osatyökykyisten ja yritysten käyttöön. OTE-kärkihanketta toteuttaa sosiaalija terveysministeriö. Sivustoa ylläpitää Kuntoutussäätiö. Tie työelämään –sivusto avautuu
tästä.
Helsingin yliopistossa on esitetty tuore väitöskirja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja
kotoutumistoimenpiteistä. Tuuli Kurki väitteli 22.2.2019 Helsingin yliopiston
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Immigrant-ness as (mis)fortune? –
Immigrantisation through integration policies and practices in education". Rasismi ja heikot
työllistymismahdollisuudet ovat maahanmuuttajien arkea Suomessa. Heidät nähdään usein
vain maahanmuuttajina, ilman henkilökohtaista historiaa, kokemuksia ja kiinnostusta. Tasaarvoon pyrkivä koulutus saattaa siten vahvistaa rodullista eriyttämistä. Väitöskirjan mukaan,
vaikka kotouttaminen pyrkii tekemään maahanmuuttajista aktiivisia ja tasavertaisia
suomalaisen yhteiskunnan jäseniä, kotouttamistoimenpiteet voivat vahvistaa
maahanmuuttajien syrjäytymistä ja marginalisointia. Tästä voit avata uutisen väitöskirjasta
sekä väitöskirjan sähköisenä julkaisuna.
Nuorten viesti vanhemmille -videot ammattilaiskäyttöön:
Miten pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ja heidän vanhempansa voivat
rakentaa vuoropuhelua? Mitä vanhempien pitäisi tietää suomalaisesta koulusta tai
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seurustelukulttuureista? Nuoret kertovat. Pakolaisnuorten tuki ry:n (ent. Kölvin
Monikulttuurinen Nuorisotyö ry) Nova-hanke on työstänyt pakolais- ja
maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten ja miesten kanssa vanhemmille suunnattuja
videoita. Videoiden kieliversiot ovat: suomi/englanti, arabia, persia ja somali.
Videot ovat Kölvi-toiminnan kotisivuilla sekä Kölvi-toiminnan YouTube-kanavalla.
Vihapuheen vastainen kampanja on käynnistynyt. Oikeusministeriön koordinoiman Against
Hate -hankkeen vihapuheen vastainen viestintäkampanja käynnistyi 4.2.
mediataitoviikolla. Kampanjalla halutaan lisätä netinkäyttäjien tietoisuutta siitä, millainen
sisältö on rangaistavaa vihapuhetta. Sillä pyritään myös lisäämään halukkuutta ilmoittaa
poliisille rangaistavasta vihapuheesta. Kampanja koostuu televisiossa esitettävistä
tietoiskuista, sosiaalisen median kampanjasta sekä verkosta löytyvästä materiaalista, joka
auttaa rangaistavan vihapuheen tunnistamisessa.

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia
Vapaan sivistystyön erityisavustukset ovat haettavana 15.2.2019 klo 12.-19.3.2019.
Haussa mm. opintoseteliavustukset maahanmuuttajien koulutukseen, jossa otetaan
erityisesti huomioon opinnot luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen maahanmuuttajien
osalta, jotka eivät ole eri syistä (esim. lasten hoitaminen kotona) enää oikeutettuja
kotoutumista edistäviin 100 % valtionosuudella tuettuihin koulutustoimenpiteisiin.
Erityisavustusten hakutiedote on luettavissa Opetushallituksen sivuilla.
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämiseen
1.1.2019 alkaen. Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja
elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat voivat
hakea 1.1.–31.3.2019 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018
kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista
kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeelta lisätukea
hätätapausten vastaanottoon. Linkki uutiseen.
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 sähköposti
osoitteeseen paivi.ruotsala@ely-keskus.fi. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen
tietosuojaseloste löytyy osoitteesta ely-keskus.fi/TIETOSUOJASELOSTE
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Aurinkoista kevättä kaikille!
Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi tässä uutiskirjeessä, niin lähetä minulle
sähköpostia. Seuraava uutiskirje ilmestyy helmikuun lopussa. Tiedotteita tilaisuuksista ja
muista ajankohtaisista aiheista lähetän sitä ennen tarpeen mukaan.
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

