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Ajankohtaista
Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja
kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Varsinais-Suomesta ja muualtakin.

Moniku-verkoston seuraava tapaaminen
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 12.2.2018 alkaen klo
12.30. Paikka on Vanha Raatihuone. Ohjelma valmistuu alkuvuodesta. Tapaamisen teemana
on maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaaminen ja ohjautuminen palveluihin.

Kutsu keskustelutilaisuuteen Turun kaupungin kotouttamisohjelman
päivityksestä
Aika: Tiistai 9.1.2018 kello 15 ja kello 16.30 (kaksi saman sisältöistä tilaisuutta)
Paikka: Turun pääkirjaston Studio (Linnankatu 2)
Keskustelutilaisuus ja työpaja on tarkoitettu maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työtä
tekeville tahoille.
Kaupunki kutsuu teidät osallistumaan kotouttamisohjelman valmisteluun ja sen tekemiseen.
Jokaisen mielipide on tärkeä, jotta ohjelman avulla kaupungin monimuotoisuus vahvistuisi ja
sen mukanaan tuoma erilaisuuden luoma rikkaus hyödyttäisi jokaista turkulaista.
Kaupunki on päivittämässä kotouttamisohjelmaa vuosille 2018–2021. Ohjelmassa painotetaan
kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta Turun tärkeinä voimavaroina ja kaupungin
elinvoiman kasvattajina. Sen yleisenä tavoitteena on edistää maahanmuuttajien terveyttä,
hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä vahvistaa heidän osaamista ja työllistymisen edellytyksiä eri
toimijaryhmien sekä eri toimialojen yhteistyönä.
Kehittämistoimenpiteet kaudelle 2018–2021 tullaan kokoamaan viiteen kokonaisuuteen:
1. Maahanmuutto on elinkeinoelämän voimavara
2. Maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia vahvistetaan
3. Koulutuksella ja työllistämistoimilla rakennetaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua
yhteiskuntaan
4. Luodaan mahdollisuudet maahanmuuttajien osallisuudelle ja aktiiviselle vapaa-ajalle
5. Turku on hyvä ja turvallinen paikka asua
Ohjelman valmistellaan yhdessä maahanmuuttotyön ja kotouttamisen kannalta keskeisten
viranomaistahojen, sidosryhmien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
maahanmuuttajien ääntä kuunnellen. Ohjelman valmistelu on nyt luonnosvaiheessa.
Tilaisuudessa on tarjoilu. Lisätiedot: Maarit Luukkaa ja Sari Kanervo, s-posti
etunimi.sukunimi@turku.fi Tervetuloa!
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Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja
Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat 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.Tilaisuuksista toimitetaan katselun mahdollistavat linkit etukäteen. Koulutukset
tallennetaan ja tallenteita on mahdollista katsoa jälkikäteen Kotouttamisen
osaamiskeskuksen youtube-kanavalta (www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista >
tapahtumamateriaalit). Oleskelulupiin liittyvän koulutuksen linkin saa pyydettäessä
allekirjoittaneelta sähköpostilla (paivi.ruotsala(a)ely-keskus.fi. Syksyn viimeinen koulutus oli
1.12., aiheena Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä. Koulutuksen
tallenteen voit katsoa täältä. Koulutukset jatkuvat keväällä helmikuusta alkaen.
Ennakkotieto: 10.1.2018 järjestetään Oulussa Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa
–koulutus. Koulutus järjestetään ELY-keskuksessa klo 12-16 (Veteraanikatu 1, Oulu) ja
etäyhteyksiä on mahdollisuus avata. Koulutus on maksuton ja se on tarkoitettu
maahanmuuton ja asumisen kanssa työtä tekeville sekä kuntien viranomaisille: mm.
isännöitsijät, huoltomiehet, asuntosihteerit, palveluneuvojat ja sosiaalityöntekijät. Ti-laisuus
järjestetään ARAn Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa –hankkeen toimesta.
Lisätietoja hankekoordinaattori Pirja Peltomäeltä (pirja.peltomaki@ara.fi). Lisätietoa
hankkeesta täällä. Varsinainen ilmoittautumislomake ja tarkemmat tiedot etäyhteyksistä
julkaistaan myöhemmin.
Hyvä Alku Länsirannikolla ja Opin portailla Satakunnassa –hankkeet järjestävät 12.1.2018
Porissa seminaarin ”Opitaan toisiltamme - monikulttuurisuus mahdollisuutena sosiaali- ja
terveysalan työyhteisössä”. Paikka on Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori.
Seminaarin kysymyksiä ovat mm. millaisia ovat monikulttuuristen työyhteisöjen hyödyt ja
haasteet? Mitä toimivia ratkaisuja on jo käytössä? Seminaarissa pureudutaan
monikulttuuristen työyhteisöjen arkeen toisiltamme oppien. Puhujina ovat mm. vuoden 2017
pakolaismies Ramin Akhi, tutkija Kaisa Niiranen Tampereen yliopistosta (MULTI-TRAIN-hanke),
sosiaalityöntekijä Eugenia Carratala Väestöliitosta/Womentosta, hammashoitaja Surangika
Welathantri ja sairaahoitaja-diakonissa Mertsi Ärling Diakista. Maksuton tilaisuus on suunnattu
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Seminaaria on mahdollisuus seurata myös netin kautta omalta tietokoneelta, linkki
lähetetään ilmoittautuneille. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä.
Turussa 15.1.2018 klo 12-16 järjestetään koulutus tyttöjen ja naisten sukuelinten
silpomisen (FGM) ehkäisemisestä. Koulutuspaikka on Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio
2. Kouluttajana toimii Ihmisoikeusliiton erityisasiantuntija Solomie Tahome. Koulutuksessa
käsitellään asiaa globaalista ja Suomen näkökulmasta, käydään läpi syitä, muotoja ja
seurauksia, kokemuksia silpomisen vastaisesta työstä sekä Suomen lainsäädännön sisällöistä ja
ammattilaisten velvollisuuksista. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kotouttamisen
osaamiskeskuksen, Ihmisoikeusliiton, Kotona Suomessa-hankkeen ja Turun kaupungin kanssa.
Ohjelma tästä linkistä. Ilmoittautuminen viimeistään 10.1. tästä linkistä.
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Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut: Kotona Suomessa – valtakunnallinen malli ja
pilottihankkeiden tulokset –seminaari järjestetään Helsingissä 17.1.2018 klo 12.30 - 16.00.
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä ja aluekatsomossa Turussa
ELY-keskuksessa. Tarkempi ohjelma luettavissa www.kotouttaminen.fi -sivustolla tästä
linkistä.
Turun AMK järjestää Turussa 17.1.2018 klo 12.30-16 koulutuksen, jonka aihe on
”Radikalisoitumisen ehkäiseminen, tunnistaminen ja siihen puuttuminen - Toimitaan
yhdessä radikalisoitumista vastaan!” Suomessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja
ekstremismin uhka on edelleen pieni, mutta kasvanut viime vuosina. Väkivaltaista
radikalisoitumista ja ekstremismiä voidaan parhaiten torjua ennalta ehkäisevällä työllä. Tätä
työtä tekevät mm. poliisi, opettajat, sosiaalityöntekijät, terveysalan ammattilaiset,
nuorisotyöntekijät, järjestöt sekä uskonnolliset ja muut yhteisöt ruohonjuuritasolla. Huolen
herätessä, on myös tärkeää osata tunnistaa vaaran merkkejä ja toimia tilanteessa.
Koulutuspaikka on Ruiskatu 8, Turku. Lisätiedot Sirppa Kinos, s-posti
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. Koulutus on maksullinen. Ohjelma, ilmoittautumislinkki ja
hintatiedot aukeavat tästä linkistä. Tervetuloa!
Maahanmuuttoon liittyvä seminaarisarja jatkuu 25.1.2018 klo 12-16. Paikka: Pankkisali,
Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi
-seminaarisarjassa kuullaan tutkittua tietoa maahanmuutosta ja tunnistetaan tiedon
käyttömahdollisuuksia. Sarjan kolmannessa seminaarissa 25.1. teemana ovat osallisuuden
polut. Kuulemme esityksiä maahanmuuttajien kouluttautumisen ja neuvonnan kehittämisestä
ekä arkisista haasteista esim. asuntomarkkinoille pääsyssä. Edellisissä seminaareissa on
käsitelty turvapaikanhakijoita, kotoutumisen ensi vaiheita sekä työllistymisen haasteita ja
mahdollisuuksia. Sarja päättyy 23.4., jolloin teemana on Monikulttuurinen yhteiskunta.
Seminaarisarjan järjestävät yhteistyössä viisi STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa:
Kaupungistuva yhteiskunta, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Tasa-arvoinen
yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja
elämäntavat. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen tästä linkistä.
Turun AMK järjestää Turussa alkuvuonna seminaarisarjan ”Kulttuurinen moninaisuus maahanmuuttaja työkaverina”. Koulutuspäivät ovat 31.1., 14.2. ja 28.2.2018 ja paikka
Ruiskatu 8,Turku. Koulutuksen teemat ovat kulttuurinen kompetenssi, kieli ja viestintä sekä
monimuotoisen työyhteisön johtaminen. Koulutus on ensisijaisesti suunnattu esimiehille,
jotka kohtaavat työyhteisössään kulttuurista moninaisuutta ja ovat kiinnostuneita
kehittämään kulttuurisensitiivisyyttään sekä monimuotoisen työyhteisön arkea. Koulutus on
maksullinen. Lisätiedot: Raija Sairanen, s-posti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. Linkki
ohjelmaan tästä.
Ihmisoikeudet haltuun! -hanke tarjoaa osaamisen kehittämistä ammatillisen koulutuksen sekä
perus- ja toiseen asteen opettajille ja oppilashuoltoryhmille. Oulun lähiopetusjaksot
toteutetaan keväällä 2018. Ohjelma on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille
maksuton. Ohjelma koostuu kolmesta moduulista, joissa käsitellään ihmisoikeuksien ja
ihmisoikeuskasvatuksen perusteita toimijuutta ja osallisuutta koulutuksessa syrjäytymisen
ehkäisyä ja esteettömyyttä oppilaitoksissa. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset
www.ihmisoikeudethaltuun.fi
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Turun ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu järjestävät KEPELIpajaseminaarin – kotoutumista ja kielenoppimista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä.
Aika: 20.4.2018 klo 8.30–16.15
Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku
Kepeli-hanke on koonnut kehollisia ja pelillisiä harjoitteita, joita voi käyttää
maahanmuuttajaryhmissä kotoutumisen tukena tai erilaisten ryhmien kohtauttamisen
välineenä. Kepelin tavaramerkkeinä ovat hauskuus ja kehollisuus: kaikessa on reilu ripaus
pelillisyyttä ja vakavaa leikillisyyttä.
Yhden päivän maksuttomassa seminaarissa
1. saat työkaluja maahanmuuttajaryhmien ohjaukseen toiminnallisin, pelillisin ja kehollisin
menetelmin,
2. saat vinkkejä turvallisen ja toimivan ryhmän rakentamiseen,
3. verkostoidut muiden maahanmuuttajatyötä tekevien kanssa sekä
4. vahvistat ohjausosaamistasi
Seminaarin ohjelma
8.30 - 9.00 Ilmoittautumiset, aamukahvit ja oman materiaalin esillepano verkostotorin
pöydille
9.00 - 10.00 Tapahtuman avaus
10.00 - 11.30 Tutustumispaja Kepeli-menetelmin
11.30 - 12.30 omakustanteinen LOUNAS
12.30 - 13.15 Verkostotori
13.15 - 15.00 Toiminnalliset pajat (kaksi rinnakkaista pajaa)
15.00 - 15.15 iltapäiväkahvi
15.15 - 16.15 Avaimia arviointiin
Pajaseminaariin ovat tervetulleita kaikki erilaisia maahanmuuttajaryhmiä ohjaavat
vapaaehtoiset tai ammattilaiset. Tervetuloa myös kaikki maahanmuuttajataustaiset ohjaajat!
Voit tutustua Kepeli-harjoitteisiin ja käyttämään niitä maahanmuuttajaryhmissä
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki Kepeli-pajaseminaariin Turussa (20.4.2018)
Lisätietoja: kepeli.metropolia.fi ja Mai Salmenkangas mai.salmenkangas@metropolia.fi, puh.
+358 40 3346927

Uusi hanke Turun AMK:ssa
Turun ammattikorkeakoulu on mukana tänä syksynä alkaneessa, kansainvälisessä RIECEhankkeessa, jossa luodaan yrittäjyysvalmiuksia, urasuunnittelua ja kotoutumista edistävä
verkkokurssi. Kohderyhmänä ovat erityisesti yrittäjyydestä, mutta myös yleisesti
työllistymisestä kiinnostuneet maahanmuuttajat. Hankkeen on rahoittanut Erasmus+ ohjelma
ja Suomen lisäksi mukana ovat Liettua, Kypros, Espanja ja Romania.
Lisäinformaatiota saa Hanna Kirjavaiselta hanna.kirjavainen@turkuamk.fi
Nettisivu: http://riece-eu.com/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/RIECE-project-142078646410271/
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Työpaikka haettavana
Naapuruussovittelun keskus hakee joukkoonsa kehittämisotteista sovittelijaa Turun seudulle.
Naapuruussovittelun keskus toimii osana Suomen Pakolaisapua. Sovittelija vastaa alueellaan
itsenäisesti naapuruussovittelusta ja sovittelun juurruttamisesta sekä paikallisesta verkostoja sidosryhmäyhteistyöstä ja toiminnan raportoinnista. Lisäksi työtehtäviin kuuluu
kouluttamista sekä konflikteja ennaltaehkäisevää naapurustotyötä pakolaisten vastaanottoon
liittyen. Tukenaan suunnittelijalla on Naapuruussovittelun keskuksen päällikön sekä
Tampereen alueen ja pääkaupunkiseudun sovittelijoiden vankka asiantuntemus. Työsuhde on
toimivapaan sijaisuus 1.2.2018–31.1.2019 ja työ alkaa 1.2.2018 tai sopimuksen mukaan.
Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 2. Toimita hakemuksesi palkkatoiveineen
viimeistään 29.12.2017 osoitteeseen: rekrytointi@pakolaisapu.fi otsikolla: ´Sovittelija Turun
seudulle´. Lisätietoja tehtävästä antaa Naapuruussovittelun keskuksen päällikkö Miriam
Attias, miriam.attias@naapuruussovittelu.fi, puh. 040 561 83 76 / ma 18.12. klo 9–11 ja to
28.12. klo 14–16. Linkki ilmoitukseen:
http://pakolaisapu.fi/2017/12/07/tyopaikkailmoitus-sovittelija-turun-seudulle/

Tukea toimintaan
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut uuden ESR-haun läntisen Suomen maakuntiin. Haku
toteutuu tällä kertaa vapaaehtoisena ideahakuna 1.11.-11.12.2017 ja sen jälkeen varsinaisena
hakuna 14.12. eteenpäin. Lue tarkemmat ohjeet: http://www.rakennerahastot.fi/web/lansisuomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-201711-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized

Anna palautetta aluekoordinaattoreille ja Kotouttamisen osaamiskeskukselle vastaamalla sähköiseen kyselyyn
Kotona Suomessa -hankkeen kehittävän arvioinnin yhteydessä toteutetaan sähköinen kysely,
jolla kartoitetaan kotouttamistyötä tekevien toimijoiden näkemyksiä kotouttaminen.fi verkkosivuston, Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen kautta
rahoitettujen aluekoordinaattoreiden toiminnasta.
Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka kohtaavat
maahanmuuttajia työssään. Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavan linkin kautta:
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=631813189&_k=95VShLEmTGY4bXDWuxm3A8HJuM_d_TEivK_u4hh_w6H6y6ngbudhB6qGgpfj11a&_hid=Kotona-Suomessa---kehittävänarvioinnin-kysely
Voit hyvin vastata kyselyyn, vaikka edellä mainitut asiakokonaisuudet eivät olisi sinulle
erityisen tuttuja. Kyselyssä voi ottaa kantaa myös siihen, millaista apua kaipaisit oman työsi
tueksi tulevaisuudessa. Kyselyn ja kehittävän arvioinnin toteuttaa Ramboll Management
Consulting Oy. Kyselyn tulokset raportoidaan osana Kotona Suomessa -hankkeen kehittävää
arviointia tavalla, josta ei missään vaiheessa voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.
Kiitos osallistumisesta!
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Kotona Suomessa –hankkeen kuulumisia
Jos haluat, että välitän tietoa yhdistyksesi tai muun organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista
monikulttuurisuusverkostolle sähköpostissa/uutiskirjeessä, laita minulle viestiä. Mikäli olet
saanut uutiskirjeen, mutta nimesi ei ole postituslistalla, ilmoita minulle.
Alueemme maahanmuuttotyön toimijat, teillä on mahdollisuus tarjota esimerkiksi blogitekstiä
www.kotouttaminen.fi –sivustolle. Olisi hienoa saada sinne sisältöä alueeltamme.
Hyvä alueemme kuntatoimija tai muun organisaation edustaja. Huomioithan suunnitellessasi
henkilöstön koulutusta Kotona Suomessa –hankkeen resurssit. Toteutamme koulutuksia
alueella sekä kunnissa että muissa yhteisöissä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Hanke
tekee mielellään yhteistyötä esimerkiksi koulutusten järjestämisessä alueen toimijoiden
kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä.

Hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta 2018!
Aluekoordinaattori lomailee 18.12.2017-3.1.2018.

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

