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Ajankohtaista Varsinais-Suomen maahanmuutto- ja 

kotouttamisasioista, huhtikuu 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  

 
Kotona Suomessa -hankkeen ensimmäinen podcast on juuri julkaistu ja 

kuunneltavissa! 

Tässä ensimmäisessä Kotona Suomessa -podcastissa käsitellään maahanmuuttajien toimijuutta 
kotoutumisen näkökulmasta. Keskustelijoin ovat professori Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopiston 
Soveltuvan kielentutkimuksen keskuksesta sekä aluekoordinaattori Nexhat Beqiri Kotona Suomessa –
hankkeesta. Voit kuunnella podcastin täältä. 
 

Serene-toiminnan koulutukset työhyvinvoinnin tueksi sekä uusia materiaaleja 

hyvinvoinnin ja mielenterveyden tueksi  

Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta järjestää toukokuussa koulutuksia työhyvinvoinnin 
tukemiseksi. Koulutukset järjestetään etäkoulutuksina ja niihin ilmoittaudutaan etukäteen, jolloin 
osallistuja saa linkin koulutukseen. Ilmoittautuessasi tarvitaan nimesi, sähköpostiosoitteesi ja tiedon 
siitä mihin sessioihin haluat osallistua. Koulutuksia on kaksi eri sisältöistä ja niihin voi osallistua 
kummassa järjestyksessä tahansa tai vain toiseen teemaan. Koulutukset ovat maksuttomia. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla Laura Happoselle; laura.happonen(at)turunkriisikeskus.fi. 
 
Työntekijän oma jaksaminen – koulutukset: 
7.5. klo 10-11 Stressi ja stressin hallinta 
12.5. klo 10-11 Myötätuntouupumus auttajan työssä 
18.5. klo 14-15 Stressi ja stressin hallinta 
25.5. klo 14-15 Myötätuntouupumus auttajan työssä 
 
Serene-toiminta on mielenterveyttä tukevaa toimintaa pakolaistaustaisille ja heidän kanssaan 
työskenteleville. Serene-toiminta järjestää mm. koulutuksia, ryhmätoimintaa ja mielenterveysinfoja. 
Lue lisää nettisivuilta tai ole yhteydessä sähköpostitse: serene(at)turunkriisikeskus.fi. 
 
Väitöstilaisuus Suomessa asuvien iranilaisista perheistä 6.5.2020 

Tulossa väitöstilaisuus etäyhteyksin Suomessa asuvien iranilaisten perheiden sukupolvisuhteista, 
etnisyydestä ja sukupuolesta. Zeinab Karimi väittelee Helsingin yliopistossa 6.5.2020 klo 12 ja 
väitöstä voi seurata linkin kautta. Tietoa väitöstilaisuudesta. 
Väitöskirja "Locating respectability: Rethinking intergeneretional relationships in Iranian families 
living in Finland" luettavissa sähköisessä muodossa E-thesis palvelusta. 
 
Webinaari: Ota käyttöön kotoutumisen indikaattorit sekä keinot työllisyyden 

ja osallisuuden edistämiseen 7.5.2020  

Webinaarin osallistujamäärä täyttyi nopeasti, mutta tilaisuudesta tehdään tallenne. Se tulee 
katsottavaksi kuukauden ajan Kotona Suomessa -hankkeen youtube-kanavalla.  

https://soundcloud.com/kotonasuomessa/maahanmuuttajien-toimijuus-kotoutumisen-nakokulmasta/s-dH62WxI0bQ5
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/serene/
mailto:serene@turunkriisikeskus.fi
http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l6
https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Kalenteri/English?id=58312#.XqkkC6gzZPa
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314248
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314248
https://www.youtube.com/channel/UCNoXocZGaydlKyO9FbN_Jwg
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Webinaari: Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen -

koulutus 19.5.2020 klo 9.00-16.00  
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 29.4.2020.  
 
Webinaari: Työskentely asioimistulkin kanssa  
Aika: 20.5.2020 klo 12:00 – 15:00  
Mitä tulkkauksen tilaamisessa on huomioitava? Mitä itse tulkkaustilanne edellyttää? Millainen on 
tulkin rooli? Koulutuksessa alustaa lehtori Annukka Saarenmaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 
Tämän jälkeen kuullaan käytännön kokemuksista erityisesti tulkin käyttäjän, mutta myös tulkin 
näkökulmasta. Millaisissa tilanteissa erilaiset tulkkauspalvelut toimivat parhaiten? Entä millaisia 
haasteita harvaan asuttu maaseutu tulkkaukselle asettaa? Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa –
hanke.  
Ilmoittaudu 15.5.2020 mennessä tästä linkistä. Saat Teams -linkin koulutukseen ilmoittautumisajan 
päätyttyä.  
Ohjelma 
12:00 – 12:05 Tervetuloa! 
12:05 – 13:05 Työskentely asioimistulkin kanssa, lehtori Annukka Saarenmaa, Diak 
13:05 – 13:20 Keskustelu 
13:20 – 14.30 Kommenttipuheenvuorot:  
  TE-toimisto: asiantuntija Riikka Lahtinen, Varsinais-Suomen TE-palvelut 
  Sosiaalipalvelut: kotouttamisvastaava Hanna Kakko, Vaasan kaupunki 
13:50 – 14:15 Tauko 
14:15 – 14:30 Kommenttipuheenvuoro TNO-palvelut: maahanmuuttokoordinaattori Agnes Szeman, 
  Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi 
14:30 – 15:00 Keskustelu 
Lisätiedot: Kotona Suomessa –hanke, aluekoordinaattori Maarit Ojala, puh. 0295 020 938, s-posti 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 
Merkitse päivämäärä kalenteriisi:  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä on siirretty syksyyn ja se 

järjestetään 7.10.2020  

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:   

Kotona Suomessa hankkeen loppuseminaari on siirretty syksyyn 28.10.2020, 

Helsinki ja verkkolähetys.  

Merkitse päivämäärä kalenteriisi:   

Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki 

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. 
 

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/0699cd94-90b6-4fff-a720-7828faae3b73?displayId=Fin1965390
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/8e541ab7-213d-4d4b-bc59-765a2c2c6829?displayId=Fin1988600
http://www.kotouttaminen.fi/
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Yhdistysten toimintaa ja tukea poikkeustilanteen aikana  

  

DaisyLadies ry:n ajankohtainen toiminta     
DaisyLadies on perustanut Facebookkiin DaisyInfo-ryhmän, jonka tarkoituksena on koota eri kielillä 
uutisia, ohjeita ja tietoa koronavirustilanteeseen liittyen. Muusta toiminnan muutoksista tietoa 
yhdistyksen verkkosivulta. Toimisto ja neuvontapalvelu palvelevat etänä sähköpostitse ja puhelimitse 
ma-pe klo 9-16. Yhteystiedot: S-posti: daisyladies.turku(at)gmail.com.  
Toimisto puh: 050 3265 064, ohjaaja puh: 050 466 6282, toiminnanjohtaja puh: 050 5558 781 
 
Siivet-hankkeen toiminta toukokuussa:  

Seuraava verkkovalmennus maahanmuuttajanaisille 4.-20.5. ja Monikulttuurisen 

kohtaamispaikan ohjaaja -koulutus 27.5. alkaen  

SateenkaariKoto ry:n Siivet-hankkeen seuraava verkkovalmennus järjestetään 4.-20.5. Työvalmennus 
on maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14:30-15:30. Lisätietoa valmennuksesta ja siihen 
hakeutumisesta sekä ohjaajista hankkeen blogissa. 
 
Monikulttuurisen kohtaamispaikan ohjaaja -koulutus alkaa 27.5. klo 9-13. Koulutuksesta saa 
digitaalisen osaamismerkin, jonka avulla voi todentaa vapaaehtoistyöstä saatua osaamista. Koulutus 
järjestetään etänä Zoomin välityksellä. Koulutukseen kuuluu lisäksi käytännön harjoittelua avoimissa 
kohtaamispaikoissa (24 tuntia) kun se on mahdollista. Ilmoittautuminen.  
Työvalmentajat: Ilona Karilainen, p. 045 7876 9416 ja Hanna Yusuf, p. 044 231 3939, s-posti 
etunimi.sukunimi(at)sateenkaarikoto.fi 
 

SateenkaariKoton läksykerho netissä   
SateenkaariKoton läksykerho netissä joka viikko tiistaina ja torstaina klo 13-13.40 
Läksykerhoon voi osallistua kotoa ZOOM-linkin kautta: https://us04web.zoom.us/j/78868196550 
Meeting ID: 788 6819 6550, Salasana (Password): 12345. Jos on kysyttävää tai ongelmia, laita viesti: 
Ronja Kankare, puh. 044 240 3175, s-posti etunimi.sukunimi(at)sateenkaarikoto.fi.  
 

Perhelinjan digikahvila Uudenkaupungin ja Laitilan perheille    

SateenkaariKoto ry ja MLL Varsinais-Suomen piiri pitävät Perhelinjan Uudenkaupungin ja Laitilan 
perheille Digikahvilaa tiistaisin klo 13-14 ja perjantaisin klo 10-11. Siellä voi jutella yhdessä 
ajankohtaisista perheen arkeen vaikuttavista asioista. Digikahvilaan voi osallistua niin kotisohvalta, 
pihalta kuin kotihommia tehdessä. Lisätietoa Digikahvilasta ja osallistumisen ohjeet Laitilan 
nettisivulta. 
 
Tukea vanhemmille kouluun ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä 

Monikulttuurinen, päivähoito, koulu ja koti ry. tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisia vanhempia lasten 
kouluun ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvoa voi kysyä neuvoa erikielisiltä 
asiantuntijoilta arkipäivisin klo 13- 16.  
Suomi: Anneli 050 5722 584 tai Anja 050 3539 936  
Somali: Khadija 044 322 6370  
Arabia Rasha 046 637 0232  
Kurdi: Avin 040 486 5669  
Yhdistykseltä voi kysyä myös kurdin-, persian-, somalin-, ja arabian-kielisiä ohjevideoita wilman, 
teamsin, zoomin yms. käytöstä. 

https://www.facebook.com/groups/214365146450232/#_=_
http://daisyladies.fi/fi/blogi/
mailto:daisyladies.turku@gmail.com
https://siivethanke.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVeInyDpjS_7lKK4_pIz5RBzH7AxWYqpqGKzZqD5P7GrUe7g/viewform
mailto:etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
https://www.laitila.fi/ajankohtaista/perhelinjan-avoin-kohtaamispaikka-laitilassa-siirtyy-digikahvilaan/
https://www.laitila.fi/ajankohtaista/perhelinjan-avoin-kohtaamispaikka-laitilassa-siirtyy-digikahvilaan/
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Tyttöjen Talon läksyapu sekä muu toiminta etänä 

Tyttöjen Talon työntekijät ovat tavoitettavissa Snapchatissä ja Tiktokissa (ttvarissuo) sekä 
Instagramissa (turuntyttojentalo) ja puhelimitse ma-pe. Heihin voi olla yhteydessä, jos on huolia tai 
iloja. Lisätietoa nettisivulta: www.mimmi.fi.  
Läksyapua on tarjolla whatsappin tai Teamsin kautta maanantaista torstaihin klo 13-16.  
Hanna 050- 566 3698 (ti ja to) 
Kaisa 050-566 4079 
Emmi-Riikka 045-2557170 (ma ja ti) 
Katja 050-4126934 (ti ja to) 
Tyttöjen Talon Livet instagramissa ma klo 13.30-14.30/Johanna; ke klo 14-15/Katja ja Lelli 
Avoin toiminta Discordissa yli 13-vuotiaille on ke klo 16-18! Linkki Discordiin Hennalta 050- 464 2027 
tai s-posti henna.koivunen(at)mimmi.fi 
 
Kriisikeskus järjestää yrittäjille hyvinvointiryhmän 12.5.-16.6. 

Turun Kriisikeskus järjestää Turun seudulla toimiville pienyrittäjille ja yksinyrittäjille suljetun 
verkkovertaisryhmän. Vertaisryhmä kokoontuu verkossa Tukinet.net -sivustolla. Ryhmässä on 
mahdollisuus keskustella ja jakaa omia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia tässä haastavassa ajassa. 
Lisätietoa ryhmästä.  
 
Vinkkejä työnantajille maahanmuuttajien rekrytointiin 

Humakin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien Tempo-hanke on tehnyt yhteistyössä Turun 
Maahanmuuttajien Osaamiskeskuksen kanssa vinkkilistan maaseudun työnantajille maahan 
muuttaneiden rekrytoimiseksi Turun seudulta. 
Vinkkilista Tempo-hankkeen verkkosivuilla. 
 
Turun kaupungin verkkosivuille on koottu tietoa järjestöjen palveluista 

maahanmuuttajille  

Turun kaupungin koonti järjestöjen palveluista maahanmuuttajille löytyy kaupungin verkkosivuilta.  
Lue lisää. 

 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
 
Serene-toiminnan uudet erikieliset materiaalit hyvinvoinnin ja 

mielenterveyden tueksi 
Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta on julkaissut uutta erikielistä materiaalia tukemaan 
hyvinvointia ja mielenterveyttä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Taidetuokio kotonasi, 
Rentoutumista luonnossa ja lyhyet tietotekstit stressistä ja rentoutumisesta antavat tietoa siitä mitä 
hyvinvoinnin edistämiseksi voisi tehdä kotioloissa. Nämä materiaalit ovat ladattavissa Serenen 
nettisivuilta erikielisinä versioina täältä.   
 
Toiminnallisia menetelmiä kielenoppimisen tueksi 

Kieltä voi oppia myös yhdessä tekemällä ja kokemalla, sirkusta oppimalla ja leikkimällä. Sirkuksesta 
siivet elämään ja Kepeli -hankkeiden materiaalipankkien avulla kuka tahansa voi ottaa uudet 
menetelmät käyttöön maahanmuuttajien kielen oppimisen ja kotoutumisen tueksi. 
Lasten ja nuorten säätiön Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa yli 880 maahanmuuttajataustaista 
nuorta opetteli sirkusta Tampereella, Lappeenrannassa ja Vantaalla ja samalla he saivat osallisuuden 
kokemuksia ja oppivat suomen kieltä. Hankkeen aikana on kerätty yhteen yli 120 sirkusharjoitetta, 

http://www.mimmi.fi/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2020/04/22/yrittajien-hyvinvointiryhma-12-5-16-6-2020/
http://tempo.humak.fi/vinkkilista-maaseudun-tyonantajille-maahan-muuttaneiden-rekrytoimiseksi-turun-seudulta/
https://www.turku.fi/uutinen/2020-04-09_jarjestojen-palveluja-maahanmuuttajille
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-materiaalit/
https://www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan/
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jotka soveltuvat erityisesti kielenoppimisen ja kototutumisen tueksi. Materiaalit ovat vapaasti 
käytettävissä, ja ne löytyvät Lasten ja nuorten säätiön verkkosivuilta.  
  
Myös Metropolia Ammattikorkeakoulun Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -
hankkeessa koottiin ja kehitettiin yli 100 helposti käyttöön otettavaa harjoitetta tukemaan nuorten 
ja aikuisten suomen kielen oppimista toiminnallisesti ja ne löytyvät Metropolian verkkosivuilta. 
  
Lisätietoja/ Sirkuksesta siivet elämään: Sofia-Charlotta Kakko, asiantuntija, p. 041 434 2829 
sofia.kakko(at)nuori.fi.  
Lisätietoja/ Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä: Mai Salmenkangas, lehtori 
p. 040 334 6927, mai.salmenkangas(at)metropolia.fi. 
 
Uusi kirja: "Family Life in Transition: Borders, Transnational Mobility and 

Welfare Society in Nordic Countries" 

Kirjan ovat toimittaneet Johanna Hiitola, Kati Turtiainen, Marja Tiilikainen ja Sabine Gruber.  
Voit tutustua julkaisuun verkossa ja kuunnella kirjoittajien lyhyitä esityksiä luvuistaan täällä.   
  

Työmahdollisuuksia maatalous- ja puutarhatöissä  
 

Nyt työpaikkoja tarjolla maaseudun töissä 
Varsinais-Suomen TE-toimiston sivuilla on tietoa siitä, mistä maaseudun kausityöpaikkoja on tarjolla 
ja miten niihin voi hakea. Lue lisää kausityöpaikoista Varsinais-Suomen TE-toimiston sivuilta sekä 
kausitoita.fi-sivulta. 
TöitäSuomesta-sivusto auttaa maaseudun työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa. 
TE-toimiston StudioPORE -youtubekanavalla voi tutustua sauvolaiseen Mikkolan marjatilaan ja sen 
työpaikkoihin.  

 

Rahoitus-, tuki ja hankemahdollisuudet 

 
ESR-hakehaku avautunut  
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti Euroopan sosiaalirahaston hankehaun 22.4.-15.6.2020 asti. 
Haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien 
tilannetta covid19-kriisin aikana ja sen päätyttyä. Hankkeita tai hankekokonaisuuksia etsitään 
kolmeen toimenpidekokonaisuuteen: 
Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 
Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki 
Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen. 
Lisäksi työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta koskeva haku avataan viikolla 18. 
Lue Sosiaali- ja terveysministeriön tiedot hakehausta 

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

http://www.nuori.fi/toiminta/hyvat-kaytannot/sirkusharjoitteita-kielenoppimisen-ja-kotoutumisen-tueksi/
http://kepeli.metropolia.fi/
http://www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan
http://kepeli.metropolia.fi/
https://sites.tuni.fi/familylife/
http://toimistot.te-palvelut.fi/-/maalla-on-nyt-kausitoita-juuri-sinulle-?redirect=http%3A%2F%2Ftoimistot.te-palvelut.fi%2Fvarsinais-suomi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
https://kausitoita.fi/?fbclid=IwAR3TOqmzohptjqzU9K4yye_tt6Oa-UMC-2LdPZKjb9uivCdmVsoPuF47io8#/page=1
https://www.töitäsuomesta.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=0Dar1b5gafE&feature=youtu.be
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerion-esr-hankehaku-avautuu
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Ajankohtaista 

 
Sankaritekoja Turussa  

KunTeko 2020, kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä 
kehittämisohjelma, nostaa nyt esiin erilaisia kuntatyön hyviä ratkaisuja ja tekoja poikkeusoloissa. 
Turussa tehtävä laaja yhteistyö toimijoiden kesken koronatiedon levittämisessä saa tunnustusta. Lue 
lisää Turun sankariteoista ja muistakin täältä.  
 
USKOT-foorumin koonti ramadanin vietosta ja koronakriisin vaikutuksista 

Muslimit ympäri maailmaa aloittivat pyhän kuukauden Ramadanin vieton 24.4 ja se päättyy 23.5. tai 
24.5. Ramadanin päättymistä seuraavana päivänä alkaa kolmipäiväinen eid-juhla. Uskontojen 
yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi on koonnut tietoa ramadanista ja koronakriisin vaikutuksista 
ramadanin viettoon useilta muslimiyhteisöiltä. Lue lisää.   
 
Kysely COVID-19 -epidemian vaikutuksista maahan muuttaneiden 

mielenterveyteen 

Mieli ry:n (Mielenterveysseuran) MIOS-hanke on luonut kyselyn kartoittaakseen COVID-19 epidemian 
vaikutukset maahan muuttaneiden mielenterveyteen. Kysely löytyy tällä hetkellä suomeksi, 
englanniksi, arabiaksi, turkiksi ja venäjäksi. Muita kieliä lisätään sitä mukaa, kun saadaan (somaliksi 
julkaistaan ensi viikolla). Kyselyä olisi tärkeä jakaa mahdollisimman laajasti.   Kysely löytyy: 
https://link.webropolsurveys.com/s/koronajakotona     

MIOS-hanke on MIELI ry:n koordinoima ja ESR:n rahoittama kolme vuotinen hanke. Hankkeen 
tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden mielenterveyttä ja osallisuutta.  

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. Myös kunnat ovat julkaisseet omissa verkkopalveluissaan usealla 
kielellä tietoa kunnan toimenpiteistä koronavirus Covid-19 liittyen. Tutustu monikielisiin 
materiaaleihin koronaviruksesta kotouttaminen.fi-sivustolla. 
InfoFinland  
Yle Uutisten sivuilta löytyy Suomen koronaepidemiaan liittyvää uutisointia myös arabiaksi, kurdiksi, 
somaliksi ja persiaksi.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoa on tehnyt sosiaaliseen mediaan kortteja ramadanin turvallisesta 
vietosta. Lue lisää THL:n Facebook-sivulta ja Twitteristä.  
 
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.  
 
  

https://www.kunteko.fi/sankaritpoikkeusoloissa
https://uskot.fi/2020/04/ramadanin-vietto-poikkeustilan-aikana/
https://link.webropolsurveys.com/s/koronajakotona
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
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.facebook.com/thl.fi/posts/3703444106393831
https://twitter.com/thlorg/status/1253653061760925696
https://www.turku.fi/maahanmuuttajat-korona
http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/korona
https://www.infofinland.fi/fi/turku/elama-turussa/terveys-turussa
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Järjestä monimuotoiset virtuualikahvit työyhteisössäsi 

Viime syksynä Kotona Suomessa -hanke julkaisi Arvostavat aamukahvit -webinaarisarjan, jossa 
innostettiin työyhteisöjä keskustelemaan monimuotoisuudesta työkavereiden kanssa. Voit järjestää 
aamukahvit tai päiväkahvit myös virtuaalisesti, katsella videot työkavereiden kanssa ja keskustella 
niistä. Arvostavat aamukahvit löydät täältä.  
 
Maahanmuuttovirasto valmistautuu Välimeren alueelta siirrettävien 

alaikäisten vastaanottoon  

Maahanmuuttovirasto laajentaa nykyisiä ilman huoltajaa oleville turvapaikanhakijalapsille 
tarkoitettuja ryhmäkoteja ja lisäksi perustetaan yksi uusi. Siirrot Välimeren alueelta alkavat kevään 
aikana. Lue tästä koko tiedote.  

 

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. 

 

Voimia kevääseen!  

 
Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi uutiskirjeessä, niin lähetä minulle sähköpostia. Tiedotteita 
tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista aiheista lähetän sitä ennen tarpeen mukaan.  
 
Vaikka emme voi järjestää tilaisuuksia emmekä osallistua niihin, pidetään yhteyttä eri tavoin myös 
verkostoissa töiden ja toimintojen merkeissä.  
 
Hyvää koti-Vappua ja hyvää ramadania kaikille niitä viettäville! 

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 
 

https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttovirasto-valmistautuu-valimeren-alueelta-siirrettavien-alaikaisten-vastaanottoon-vastaanottopaikkoja-lisataan
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

