
 

 

  1 (7) 

   
   
28.2.2020   

 

Ajankohtaista Varsinais-Suomen maahanmuutto- ja 

kotouttamisasioista, helmikuu 2020                                      

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 Varsinais-Suomessa   

Seuraava Turun seudun Moniku-verkoston tapaaminen on keskiviikkona 4.3.2020 

klo 13-16 Turun kaupunginkirjaston Studiossa  

Jos et ole muistanut ilmoittautua, ota yhteyttä: Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi  
 

ETNOn yhdistyshaku käynnistyy 17.2.2020 ja päättyy 20.3.2020   
Edellinen etnisten suhteiden neuvottelukunnan toimikausi (2015-2019) on päättynyt ja uutta 
toimikautta ollaan käynnistämässä. Rekisteröidyillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea 
valtakunnalliseen ja/tai alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) toimikaudelle 
2020-2024. Lue lisää ETNOn toiminasta oikeusministeriön verkkosivuilta. Länsi-Suomen ETNO:n 
hakuinfo on tiistaina 3.3.2020 Vimmassa, Aurakatu 16. Lisätietoa: Vilppu Palmberg, s-posti 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. Tilaisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti etnisten suhteiden 
neuvottelukuntaan hakemista suunnitteleville yhdistyksille.  

Kotoutumisentukena.fi – matalan kynnyksen verkkopalvelu esittelee palvelua 

Turussa torstaina 5.3. klo 16.30-19 Sondipin tiloissa, Hämeenkatu 15   

Verkkopalvelu on kotoutumista edistävien toimijoiden yhteistyön ja tiedonvaihdon väline, joka 
vahvistaa erityisesti viranomaisten asiakasohjausta matalan kynnyksen toimintaan sekä tukee 
suunnittelu- ja koordinointityötä alueellisesti. Järjestöille verkkopalvelu tarjoaa markkinapaikan, 
jonka avulla on mahdollista tavoittaa TE-toimiston, kunnan, oppilaitosten ja muiden järjestöjen 
työntekijöitä yhdellä kertaa. Uusi työväline on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai toimit 
kotoutumisen parissa eri tehtävissä tai vapaaehtoisena. Tilaisuudessa esitellään 
kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelu sekä suunnitellaan sen hyödyntämistä ja yhteistä 
käyttöönottoa Varsinais-Suomessa viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Tule 
mukaan keskustelemaan ja päättämään aiheesta! Ilmoittautuminen viimeistään 2.3. Lisätietoja 
kotoutumisentukena.fi -palvelusta. Lisätietoa tilaisuudesta paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi  
 
Nuoret muslimit ja resilienssi –hankkeen loppuseminaari 5.3.2020 klo 9.45-

17.00 Vimmassa, Aurakatu 16, Turku  

Mikä tukee nuorten ja nuorten aikuisten selviytymistä? Miten nuori rakentaa identiteettiään? 
Minkälaista on kasvaa Suomessa? Mitä on muuttuva suomalainen nuoruus? Tutkimushankkeessa on 
käytetty hyödyksi osallistavia menetelmiä sekä taidetta. Pääosassa on nuorten muslimien ääni. 
Tapahtuma on tarkoitettu mm. opettajille, opiskelijoille, tutkijoille, nuorten kanssa työskenteleville 
sekä tietysti nuorille ja nuorille aikuisille. Nuoret muslimit ja resilienssi on Helsingin yliopiston 
toteuttama, Koneen Säätiö - Kone Foundation rahoittama tutkimushanke. Loppuseminaari 

https://oikeusministerio.fi/etno
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/32108862-1c2c-4258-9289-c24ac2377257?displayId=Fin1928445
https://kotoutumisentukena.fi/
https://www.facebook.com/koneensaatio/?__tn__=K-R&eid=ARCzqJzIQMAW8au-p57FQszfwCF_VRQ-5ycmS46fhBb9GAB4PPD5k4nU_ozeNT1FmHpPlH7JukXhnFZi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxVZwCIHhoa_UCpqgt35spyTbuDO-8IORPYMsIil2GrXRCiADTk70Ia-tLNW1jzSsfnSACQfJ38dxqgixlhXvTyWtAP3qWS8SQaDwHfdavSRrSbRn4gOave-ewMCTZqT9hGL5tSLdQDZnyu7BCX58-SW6AfI_sVWTUTejs2SFLOgmd8dQEMGYJ_p7J9Vc2AEa6S_uq1crRA-pL-Q
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järjestetään yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin ja hankkeeseen osallistuneiden nuorten kanssa. 
Lisätietoa: Marja Tiilikainen, s-posti marja.tiilikainen(a)migrationinstitute.fi Lisätietoa tästä linkistä.  
 
Naisten päivän kulkue perjantaina 6.3.2020 klo 13 Turussa  

Kokoonnutaan DaisyLadiesin tiloissa Muistolassa (Linnankatu 41), jonka jälkeen klo 13.30 lähdetään 
yhdessä kävelemään kulkueena pitkin Aurajoen rantaa kävelysillalle musiikkia soittaen ja laulaen. 
Kulkueeseen osallistuvat voivat myös askarrella tahoillaan värikkäitä banderolleja jne., mitä voi 
kantaa mukana. Kävelysillalla ylistetään ja juhlistetaan naiseutta ripottelemalla kukkien terälehtiä 
Aurajokeen (DaisyLadies tuo paikalle kukkia, mutta muutkin voivat tuoda niitä mukana!). Samalla on 
myös mahdollisuus pitää Naisten päivään liittyviä puheita. Lisätietoja: Sofia Henttunen, s-posti: 
daisyladies.turku(a)gmail.com. Tervetuloa!  
 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja valtakunnallisesti 
 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen, 26.3.2020 klo 

9.00-16.00, Vaasa + etäosallistumismahdollisuus   
Kielellinen ja kulttuurinen vastuullisuus on sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen 
kohtaamisissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen. Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vigren 
Turun Yliopistosta. Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään 2.3.2020. 
Huom! Ilmoita osallistutko paikan päällä vai etänä.    

Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla kaikille avoin verkkokurssi 

”Antirasismin perusteet”   

Antirasismin perusteet -opintojakso perehdyttää opiskelijat rasismiin, rodullistamiseen ja 
antirasismiin yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään rasismia, rotusortoa ja 
rodullistamalla tuotettua eriarvoisuutta. Opintojakson sisältö koostuu myös antirasistisen toiminnan 
kriittisestä reflektoinnista sekä antirasistisen pedagogiikan perusteista. Opintojakson kohderyhmänä 
ovat opettajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät, kansalaisjärjestöissä toimivat sekä muut 
erilaisten ihmisryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset tai sellaisiksi kouluttautuvat opiskelijat. 
Lue lisää digikampuksen verkkosivuilta.    

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 23.4.2020  

Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten kuntalaisten 
kotoutumista ja palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivässä 
esitellään monialaiseen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja 
sujuvan yhteistyön haasteisiin.    

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:   

Kotona suomessa hankkeen loppuseminaari 3.-4.6.2020, Helsinki ja 

verkkolähetys.  

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:   

Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki 

https://siirtolaisuusinstituutti.fi/islam-ja-mina-nuoret-kuulumisen-tunnettaan-tutkimassa-ja-ilmaisemassa/?fbclid=IwAR2_mVyIjm8KoRWnOfRPjFnlBWSpKC6XTnwJSGaiRh2FJhhizUrwU2tt3RY
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/c422fb71-1b9b-4635-88ef-a0d2ed687886?displayId=Fin1927538
https://digicampus.fi/course/search.php?search=antirasismin+perusteet&fbclid=IwAR09WxxfH1slDL_Rji3QOcuBaIY_jIU3JnrGok1JX3Q0dWI6inxTQdZb0nc
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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. 
 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
 

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle ja tausta-aineistot    
Alueemme maahanmuuttostrategia on julkaistu ja nyt Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia ja 
tausta-aineistoraportti sekä tiivistelmädiat ovat ladattavissa verkosta: 
Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle on julkaistu ELY-keskuksen Elinvoimaa 
alueille –sarjassa.  
Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: Tausta-aineistot on Siirtolaisuusinstituutin 
julkaisu. 
V-S maahanmuuttostrategia tiivistelmä (suomi) 
V-S maahanmuuttostrategia tiivistelmä (ruotsi) 
V-S maahanmuuttostrategia tiivistelmä (englanti) 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toivoo Sinulta palautetta strategiasta sekä ideoita ja ehdotuksia 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Palautetta voit jättää webropol-kyselyn kautta. Mikäli jätät 
yhteystietosi palautteeseen, ELY-keskus ottaa Sinuun yhteyttä.  

Monikielisten materiaalien listausta on päivitetty   
Kotona Suomessa hankkeen toimesta on listattu yhdelle asiakirjalle laaja kattaus erilaisista 
monikielisistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä materiaaleista. Listausta on nyt 
päivitetty ja pääset tutustumaan siihen hankkeen verkkosivuilla. Mikäli sinulla on tiedossa aiheeseen 
sopivaa verkossa olevaa materiaalia, eikä sitä ole listattu asiakirjaan, kerro vinkkisi Laura 
Ruuskaselle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).  

Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa: FinMonik-tutkimus 

2018-2019 on julkaistu   
Raportissa esitetään FinMonik 2018-2019 -tutkimuksen tuloksia Suomen ulkomaalaistaustaisen 
aikuisväestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi raportissa kuvataan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sekä työelämä- ja maahanmuuttopalvelujen tarvetta ja käyttöä sekä luottamusta palveluihin. 
Tutkimus on luettavissa Julkari järjestelmässä.   
 
Itsetuntemuksen aakkosilla omannäköistä ja merkityksellistä elämää 

Target - tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -hankkeessa on kehitetty työpajamalli, jonka 
nimi on Itsetuntemuksen aakkoset. Sitä on tarjottu lähinnä pakolaistaustaisille miehille ja naisille 
tukemaan heidän tulevaisuusorientoituneisuuttaan ja tavoitteenasetteluaan. Lähestymistapana on 
kokeiltu positiivista psykologiaa. Lue lisää työpajamallin onnistumisista täältä. 

Yksittäistapaus–lyhytelokuvissa käsitellään myös syrjintää   
Yksittäistapaus-lyhytelokuvat ovat viidentoista elokuvantekijän, taiteilijan, tutkijan ja 
yhteiskuntavaikuttajan kollektiivisesti toteuttama elokuvatapaus. Elokuvasarjan lyhytelokuvat ovat 
fiktiota, mutta käsikirjoitukset ovat lähtöisin kirjoittajien omista tosielämän havainnoista. Elokuvat 
kuvaavat arkisia hetkiä, joita olemme oppineet pitämään normaaleina, mutta jotka tarkemmin 

http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.doria.fi/handle/10024/176234
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/02/si-j-33.pdf
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/27599402/VARELY_Maahanmuuttostrategia_tiivistelma_FI_2020.pdf/6058c5b0-54ac-4fb6-b2e7-d83d6274393d
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/27599402/VARELY_Maaahanmuuttostrategia_tiivistelma_SV_2020.pdf/48f5ba19-b924-4c20-b03f-439b5bf05786
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/27599402/VARELY__Maaahanmuuttostrategia_tiivistelma_EN_2020.pdf/01bb2b00-c6cf-49aa-80ea-88616f45d066
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/67d259f2-d6cb-4d82-912d-17e53724850c?displayId=Fin1941349
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
mailto:laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
http://www.julkari.fi/handle/10024/139210?fbclid=IwAR2Rz-h8pkLQTWftvQvKtp8oUyqYtRPN0vqjvqo9tog47JAmWMTfiNlX7S8
https://targethanke.home.blog/2020/02/13/parempi-itsetuntemus-loistavampi-tulevaisuus/
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katsottuna osoittautuvat absurdeiksi. Syrjintää käsitellään mm. Unelmaduuni elokuvassa, jonka 
pääset katsomaan elokuvan verkkosivulta. Yksittäistapaus-kampanjan ja Erätauko-säätiön laatimat 
keskusteluohjeet auttavat käymään elokuvasta rakentavaa keskustelua, joka auttaa näkemään 
uudella tavalla. Elokuvat ja niihin liittyvä keskustelumateriaali sopivat mm. työyhteisöjen, 
yliopistojen, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden käyttöön sekä itsenäisesti tutustuttavaksi.   

Maahanmuuttoviraston julkaisemat uudet videot kertovat turvapaikanhakijalle 

turvapaikkaprosessista   

Migri julkaisi videosarjan turvapaikkaprosessin eri vaiheista. Videot ovat osa turvapaikanhakijalle 
annettavaa yleistä oikeudellista neuvontaa. Uudet videot kertovat konkreettisesti 
turvapaikkaprosessin kaikista eri vaiheista. Videot ovat katsottavissa Maahanmuuttoviraston Youtube-
kanavalla.   

Etelä-Suomen ETNO on tuottanut ”Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille 

vanhemmille ” – oppaan   
Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, 
häirinnästä sekä syrjinnästä ja kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Opas on 
rakennettu keräämällä tutkittua tietoa aiheesta ja kuuntelemalla vanhempien näkemyksiä. Oppaasta 
vanhemmat saavat selkokielellä hyödyllisiä toimintatapoja tilanteen tunnistamiseksi ja siihen 
puuttumiseksi. Opas on tehty kolmella kielellä ja löytyy myös sähköisinä versioina suomeksi, 
somaliksi ja venäjäksi. Lisäksi oppaan pohjalta on tuotettu somalinkielinen video, joka on 
katsottavissa youtuben kautta.   

 
TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? IOM:n esitteet kiintiöpakolaiselle ja 

turvapaikanhakijalle    
IOM:n Suomen-toimisto on toteuttanut kiintiöpakolaisille esitteen työnhausta, joka sisältää 
välttämätöntä perustietoa työmarkkinoille suuntaamisesta. Tämän esitteen tiedot ovat 
hyödynnettävissä myös muiden maahan muuttaneiden ohjauksessa, joilla on oleskelulupa täydellä 
työnteko-oikeudella. Kiintiöpakolaisille suunnattu esite löytyy Kongon swahiliksi, ranskaksi, 
arabiaksi, englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Esite on ilmainen ja vapaasti jaettavissa, käytettävissä 
ja printattavissa.  Turvapaikanhakijoille suunnattu esite löytyy arabiaksi, englanniksi ja suomeksi.   
 

Vigor-hankkeen materiaalit suojaikärajoista ja tyttöjen sukuelinten 

silpomisen puheeksiottamisesta  
Nyt suojaikärajoista on saatavilla tietoa arabiaksi, dariksi, persiaksi, soraniksi ja suomeksi! 
Tietojulisteet voi ladata itselleen Vigor-hankkeen verkkosivuilta. Vigor-hanke on myös julkaissut 
videon FGM:n puheeksiottamisesta. THL:n FGM-asiantuntija Mimmi Koukkula kertoi meille yleisiä 
ammattilaisia mietityttäviä kysymyksiä puheeksiottamiseen liittyen. Me kokosimme yhteen 
somalinaisia, jotka halusivat auttaa ammattilaisia. Videolla naiset kertovat omia kokemuksiaan ja 
näkemyksiään FGM:n puheeksiottamisesta.    
 
Helsingin kaupungin nuorisopalvelun opas seksuaalisen kaltoinkohtelun 

ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä    
Nuorten Exit tukee ja kouluttaa nuorten kanssa toimivia ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun 
tunnistamisesta ja puheeksiotosta. Oppaasta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten 

https://www.yksittaistapaus.fi/elokuva/unelmaduuni/#unelmaduuni
https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto
https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175388/ETNO_fi.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175385/ETNO_so.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175387/ETNO_ru.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=2FcDutpipw0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2FcDutpipw0&feature=youtu.be
https://iom.fi/en/looking-job-tips-quota-refugees
https://iom.fi/en/looking-job-tips-quota-refugees
https://iom.fi/en/looking-job-tips-asylum-seekers
https://vigorhanke.fi/tietoa/materiaalit/
https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA
https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA


 

 

  5 (7) 

   
   
28.2.2020   

 

kanssa ennaltaehkäisevästi sekä siihen, miten toimia, jos kohtaa työssään seksuaalista 
kaltoinkohtelua kokeneen nuoren. Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle –opas.    
 
Tempo-hankkeen blogi  
Tempon blogi tuo näkyviin kansainvälisiä osaajia ja yrityksiä. Blogissa on tarinoita yrittäjämäisestä 
asenteesta ja yritysyhteistyöstä. Tempo-hanke on Humakin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien 
toteuttama ja siinä kehitetään maahanmuuttajien yrittäjyyden ja työllistymisen polkuja Varsinais-
Suomessa.    

 

Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille  
 

WomanUp! - Työ- ja koulutustapahtuma maahanmuuttajanaisille maanantaina 

23.3.2020 klo 9.30-15.30, SparkUp, ElectroCity, Tykistökatu 4, Turku  
Turun maahanmuuttajien Osaamispiste järjestää erityisesti maahanmuuttajanaisille suunnatun 
tapahtuman, jossa kerrotaan työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä naisten omista kokemuksista 
työelämässä eri sektoreilla. Tilaisuudessa on työ- ja koulutusmessut, naisten omia työelämätarinoita, 
puheenvuoroja sekä paneelikeskustelu. Tilaisuuden keynote-puheen pitää HyTest Oy:n 
toimitusjohtaja Maria Severina. Ohjelmatiedot löytyvät täältä: Tapahtuma Facebooksissa. 
Tervetuloa!   

 
 

Ruotsin kielen kotoutumiskoulutus monimuotoisesti Varsinais-Suomessa – 

Svenskspråkig flerformsintegrationsubildning i Egentliga Finland (690060) 
Avsikten är att invandrare ska få en fungerande grundläggande språkfärdighet i svenska. Tavoitteena 
on, että maahanmuuttaja saavuttaa toimivan peruskielitaidon ruotsin kielessä. Mera information och 
ansökning via  – lisätietoa ja hakeminen. Ansökningen senast – haku viimeistään 9.3.2020.  
 

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/nuoriso/nuortenexit_esite_seksuaalinenhairinta_rgb_aineisto.pdf?fbclid=IwAR2pBPSrk0n9B2-5Ejf9zBHI22_LyVNbic2iOp8QV-P0zKYEZd0lfDAHFeU
http://tempo.humak.fi/
https://www.humak.fi/hankkeet/tempo-loyda-urasi-suomessa/
https://www.facebook.com/events/2962138400473619/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/690060?locations=Turku&professions=X&announced=0&sort=1
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/690060?locations=Turku&professions=X&announced=0&sort=1
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Yhdessä-yhdistyksen toiminta Runosmäessä on alkanut  
Yhdessä-yhdistyksen uusi toimitila on Piiparintorilla, osoitteessa Munterinkatu 15 (seurakuntatalon 
alakerta, Salea vastapäätä). Avajaisia vietetään maaliskuussa ja ensimmäiset ryhmät käynnistyvät jo 
kevään aikana. Alueen asukkaiden uudet ideat ovat tervetulleita. Toimintatorstai-ryhmä 
Nostoväenkatu 20:n kerhotilassa jatkaa toimintaansa joka torstai kello 17. Toimintatorstai 
järjestetään yhteistyössä Syörään yhressä -hankkeen, taloyhtiön asukastoimikunnan ja TVT asuntojen 
kanssa. Lisätiedot: Hasan Habib 040 188 1261 
 

SateenkaariKoton uudet kehittämishankkeet käytännön kenttätyössä  
SIIVET-hankkeen tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajanaisten 
työllistymisen edistäminen. Ammattiopinnoista huolimatta naisten työllistyminen on haastavaa ja 
tukemiseen tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Alueelliset työvalmennusryhmät Raisiossa ja 
Kaarinassa parantavat naisten työelämävalmiuksia ja jalkautuvan työvalmennusmallin avulla tuetaan 
naisia ja työyhteisöjä työsuhteen alkuvaiheessa. Monikulttuuriseen avoimeen 
kohtaamispaikkatoimintaan kehitetään digitaalinen osaamismerkki, joka tuo vapaaehtoistyön 
osaamisen näkyväksi. Lue lisää Siivet-hankkeesta. 
 
Sateenkaari Koto ry:n Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hankkeen tavoitteena on edistää 
maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoista kotoutumista omalla asuinalueella sekä lisätä tietoa 
suomalaisesta arjesta. Hanke tarjoaa muun muassa matalan kynnyksen kohtaamispaikan, 
ryhmätoimintaa ja aktivoi maahan muuttaneita äitejä ja heidän perheitään monipuolisen 
palveluneuvonnan avulla. Lue lisää Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hankkeesta.  
Lisätietoa SateenkaariKoton hankkeista: hankepäällikkö Minna Mäenpää, s-posti: 
etunimi.sukunimi@sateenakaarikoto.fi 
 

Uutisia  

 
Haussa vuoden 2020 uusturkulainen ja monikulttuurisuusteko  

 
Yhdenvertaisuuden edistäjiä palkitaan jälleen Vuoden uusturkulainen ja monikulttuurisuusteko -
tunnustuksilla. Tunnustuksen saajiksi etsitään maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä tahoja, 
jotka ovat positiivisella toiminnallaan edistäneet monikulttuurisuutta Turun alueella. Ehdotuksia 
molempiin tunnustuksiin voi antaa 15.3. saakka Turun kaupungin nettisivujen kautta osoitteessa: 
www.turku.fi/uusturkulainen. Vuoden uusturkulaiseksi nimetään Turun seudulla asuva 
maahanmuuttajataustainen henkilö, joka edistää integroitumista omassa arjessaan. 
Monikulttuurisuusteoksi taas etsitään monikulttuurisuuden puolesta toimivaa henkilöä, yritystä, 
yhdistystä tai muuta yhteisöä. Tunnustuksilla pyritään kannustamaan ja palkitsemaan toimintaa, joka 
usein jää vähäiselle huomiolle. Turun monikulttuurisuusneuvosto valitsee tunnustusten saajat 
kaupunkilaisten antamien ehdotusten pohjalta. Neuvosto toivoo saavansa ehdotuksia laajalti ja 

https://www.sateenkaarikoto.fi/siivet-maahanmuuttaneet-naiset-kohti-tyoelamaa-sosiaalista-osallisuutta-vahvistamalla-1-2-2020-31-12-2021/
https://www.sateenkaarikoto.fi/tasa-arvoinen-arki-kotoutumisen-tukena/
http://www.turku.fi/uusturkulainen
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painottaa, että ehdokkaiden taustojen tulee olla kunnossa. Huomionosoitukset jaetaan Turun seudun 
uusien kansalaisten juhlassa huhtikuussa. 
Ehdotuksen voi tehdä osoitteessa: 
www.turku.fi/uusturkulainen #yksiturku Lisätietoja: Berhan Ahmadi, Turun 
monikulttuurisuusneuvoston varapuheenjohtaja puh. 045 6696266 ja Maarit Luukkaa, 
kehittämispäällikkö, Turun kaupunki, puh. 0500 825 532 
  

Rahoitus-, tuki ja hankemahdollisuudet 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen vuoden 2020 rahoitushaun ohjeet 

on julkaistu  
Sylvia-lisätukien vuoden 2020 rahoitushaku:  

 Laskennallisen korvauksen lisäosa ja bonusraha on ovat kuntien haettavissa ajalla 1.1–
 31.3.2020 KEHA-keskuksesta.   
 Hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea vuonna 2020 kuntaan saapuneista 
 hätätapauksista lisätukea 15.1.2021 asti suoraan TEM:n Sylvia-hankkeesta.  

 Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavilla Sylvia-hankkeen sivuilla: kotouttaminen.fi/sylvia  

 
Anna Lindh-säätiön rahoitushaku 2020 verkostojen välisiin yhteishankkeisiin 

menossa 
Jaossa on kokonaisuudessaan 1,71 miljoonaa euroa. Suomen verkoston jäsenet voivat hakea 
rahoitusta yhteistyössä jonkin muun maan verkoston jäsenen kanssa. Tarkemmat tiedot hausta ja 
hakuohjeet löydät Anna Lindh -säätiön sivuilta. Tietoa myös Anna Lindh -säätiön Suomen kansallisen 
verkoston Facebook-sivulla. 

 
Kotouttaminen.fi -portaalissa on koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. 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. 

 

Hyvää kevään alkua!  
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 
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https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1469462&SID=c11cc2fe-64e4-419f-9ecf-ebe24919db91&dy=604581254
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https://kotouttaminen.fi/sylvia
https://www.annalindhfoundation.org/grants/guidelines?fbclid=IwAR3o-qoTr1-VqbwRCEmWc2wsxXUUofCsiSibP0J1cY9jOlMBNSZy7LwRj5I
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2808226459269946&id=688231924602754
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2808226459269946&id=688231924602754
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