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Ajankohtaista
Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja
kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Varsinais-Suomesta ja muualtakin. Syksyllä tapahtuu
paljon ja huomaathan, että seminaarit ja koulutukset ovat tapahtuman aikajärjestyksessä.

Moniku-verkoston seuraava tapaaminen 27.11.2018
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 27.11.2018 iltapäivällä
nuorisotalo Vimmassa. Kutsu tulee lähempänä tilaisuutta.

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja
Kotona Suomessa –hankkeen (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen (TEM) webinaarisarja
jatkuu. Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja ajankohtaisiateemoja kotouttamisesta
ja maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin kautta. Koulutukset tallennetaan ja
tallenteita on mahdollista katsoa Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube-kanavalta
(www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > tapahtumamateriaalit).
Koulutusten syksyn 2018 ohjelma:
2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?
Teemoina ovat kulttuurien moninaisuus opetuksessa, maahanmuuttajat asiakkaina ja
ammattilaisina sosiaali- ja terveysalalla sekä monikulttuurinen vuorovaikutus.
Kyseessä on webinaari ja sitä voi seurata omalta koneelta paikasta riippumatta.
Ilmoittaudu webinaariin linkin kautta 29.10.2018 klo 16 mennessä.
Seminaarin lisätiedot ja ohjelma
14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat
Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja
tapahtumat
Maahanmuuttajat, ammatit ja osaaminen –seminaari järjestetään Turussa 31.10.1.11.2018. Paikka on Turun ammatti-instituutti, Opetusravintola Taito, Lemminkäisenkatu
14-18 B. Valtakunnallinen seminaari on tarkoitettu Maahanmuuttajien osaamisohjelman
(MAO), TAITO-ohjelman ja erilaisten maahanmuuttajahankkeiden toimijoille ja
maahanmuuttajien kanssa työskenteleville. Ohjelmassa on mm. tutkittua tietoa ammatillisen
koulutuksen reformista, hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien kotoutumiseen, TAITO-verkoston
kokemuksia, yhteisöllisyydestä kotoutumisessa sekä työryhmätyöskentelyä eri teemoista.
Ilmoittautuminen, ohjelma ja lisää tietoa seminaarista täällä. Lisätietoa seminaarista antavat
Mika Salonen ja Annina Laaksonen, s-posti etunimi.sukunimi@turku.fi
Sujuvasti selkokieltä –Selkokielen puhumisen koulutus työssään maahanmuuttajia
kohtaaville järjestetään Turussa 5.11.2018 klo 13-15.30. Paikka on aiemmasta tiedosta
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muuttunut ja on Raatihuone (3.krs.), Vanha Suurtori. Koulutuksen ohjelma kokonaisuudessaan
tästä linkistä. Ilmoittautuminen viimeistään 26.10.2018. Lisätietoja voi kysellä Miia Ylijoelta,
s-posti miia.ylijoki@turku.fi tai Päivi Ruotsalalta, s-posti paivi.ruotstala@ely-keskus.fi
Skolan och daghemmet – en grund för lyckad inkludering / Koulun ja päiväkodin rooli
onnistuneessa kotouttamisessa –seminaari on Turussa 8.-9.11.2018. Aika: torstai 8.11.2018
klo 12-15 ja perjantai klo 9-12. Paikka on Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku.
Päivän teemoja ovat mm. islam koulussa ja päiväkodissa ja kulttuuri- ja katsomustietoinen
kasvatus. Ohjelma kokonaisuudessaan tästä. Ilmoittautuminen viimeistään 29.10.2018 linkin
kautta. Seminaarin järjestää Stig in –projekti. Luennot ovat ruotsin tai suomen kielellä.
Business Unplugged –yrittäjyystapahtuma järjestetään 8.11.2018 klo 14.15-19.30 Turun
Messukeskuksessa. Ohjelmaa myös englanniksi! Tarjolla on niin opettajille, yrittäjyydestä
haaveileville, yrittäjänä toimiville kuin muillekin maahanmuuttajia työssään kohtaaville
suunnattua sisältöä. Iso anti on myös paikalla ständeillä kysymyksiin vastaavat verotuksen,
kirjanpidon, markkinoinnin, omistajanvaihdosten ym. asiantuntijat eli paikalle voi myös tulla
vaikka ainoastaan heitä tapaamaan. Valitse tilaisuuden workshopeista sopivin ja tule
inspiroitumaan! Workshopien vetäjinä toimivat mm. Ruskeat tytöt ja GoFore. Tilaisuuden
avaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Ohjelma ja ilmoittautuminen
linkin kautta. Lisätietoja antaa Hanna Tarvainen, etunimi.sukunimi@yrittajat.fi, puh 040 751
1166.
Tulevaisuus NYT – Puheenvuoroja monikulttuurisuudesta on Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin järjestämä maksuton seminaari
monikulttuurisuudesta, maahanmuutosta ja tulevaisuuden osaamisesta. Puheenvuoroja
kuullaan mm. Yle puheen toimittajilta Yagmur Özberkanilta ja Susani Mahaduralta,
tulevaisuustutkija Sari Miettiseltä, Siirtolaisuusinstituutin tutkijalta Johanna Leinoselta sekä
ETNOn pääsihteeriltä Peter Kariukilta. Seminaariaika on perjantai 16.11.2018 klo 9-14 ja
paikka Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Seminaarin ohjelma MLL:n sivuilla.
Ilmoittautumislinkki täällä. Lisätietoa sähköpostilla info.varsinais-suomi@mll.fi tai puhelin 02
2736 000.
Daisy Ladies ry järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa marraskuussa viikolla 47 erilaisia
väkivallan vastaisia tempauksia Turussa. Viikon erityisinä teemoina ovat perheväkivalta ja
lasten oikeudet. Turvallinen yhteiskunta -seminaari järjestetään 23.11.2018 Turun
kaupungintalolla (Aurakatu 2, 20100 Turku) klo 8.30-15.30. Seminaarissa käsitellään
erityisesti perheväkivaltaa sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Seminaari on valtakunnallinen
ja puhujiksi on kutsuttu alan asiantuntijoita ja asian parissa työskenteleviä. Seminaarissa
käsitellään aihetta myös maahanmuuttajanaisten näkökulmasta. Seminaarin ohjelma
kokonaisuudessaan tästä linkistä. Ilmoittautuminen seminaarin viimeistään 15.11.2018 tästä
linkistä.
Laita päivämäärät kalenteriin! Turussa järjestetään ensi vuoden alussa eli 16.-17.1.2018
kotoutumistapahtuma, jossa on ohjelmaa sekä kotouttamistyötä tekeville asiantuntijoille,
että maahanmuuttajille. Lisätietoa tulossa lähiaikana.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä COPE-hanke ovat avanneet sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisille Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulun, jonka
avulla voi opiskella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Verkkokoulussa
käsitellään sitä, mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää yleisellä tasolla, ja mitkä asiat korostuvat
asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös
joitakin erityistilanteita, kuten paperittomien tilannetta ja tyttöjen ympärileikkausta. Lisää
tietoa Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulusta.
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.

Yhdistystreffit ja tapahtuma yhdistyksille
Yhdistyksille suunnattu Lango-sovelluksen tutustumisilta on 24.10. klo 17.30- 19.30.
Paikkana on Taide- ja Toimintatalo Vimma, Teatteri-sali (Os. Aurakatu 16, Turku)
Lango on maksuton kännykkäsovellus, jolla haetaan kielikaveria. Sovellus toimii myös
tietokoneella. Siihen kirjaudutaan Facebookin kautta, kerrotaan sekä itsestä että siitä, mitä
kieliä haluaa oppia ja mitä jo osaa. Sovellus ehdottaa kielikavereita, joiden kanssa voi jutella
missä vain kummallekin sopivaan aikaan. Lisätietoja sovelluksesta saat Langon nettisivuilta
www.LanGo.fi . Lisätietoja tutustumisillasta saat Turun kaupungin Kulttuurikoordinaattori
Miia Ylijoelta, puh. 0406428465. Tervetuloa kuulemaan Langon kielisovelluksesta sekä
verkostoitumaan kahvikupin ja iltapalan ääreen!
Vuosittaiset yhdistystreffit
järjestetään tiistaina 6.11. klo 16.3019 Vanhalla Raatihuoneella (Vanha
Suurtori 3). Teemana on
yhdistystoiminta Suomessa. Treffeillä
on mukana viranomaisia ja paikallisia
toimijoita yhdistyskentältä.
Treffit aloitetaan kahvittelulla klo
16.30 alkaen, jonka jälkeen siirrytään
ryhmiin keskustelemaan illan teemasta.
Ryhmäkeskustelujen jälkeen
keskustellaan aiheesta yhdessä
asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijat
vastaavat kysymyksiin ja tarjoavat
vinkkejä toimintaan.
Ilmoittautumiset perjantaihin 2.11.
mennessä:
https://www.lyyti.fi/reg/yhdistys_treff
it Tervetuloa mukaan!
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Koulutuksia maahanmuuttajille
Nyt on haussa työvoimakoulutuksena meriteollisuuden töihin ja koulutukseen valmistava
koulutus maahanmuuttajille (nro 681283)! Koulutus valmistaa työttömiä
maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita meriteollisuuden työpaikkoihin tai Meyer Turku Oy:n
laivalevyseppähitsaajan rekrykoulutukseen. Koulutus pitää sisällään koulutukseen orientoivan
jakson, kieliopintoja, ammattialan perusvalmiuksia sekä lyhyen työssäoppimisen. Koulutus
kestää yhteensä kolme kuukautta ja sen järjestää Turun Aikuiskoulutuskeskus. Palaute on
ollut hyvä ja monet asiakkaista saivat viime koulutuksen loputtua joko työtä tai
opiskelupaikan. Täältä voi lukea tarkempia tietoja: https://koulutukset.tepalvelut.fi/kt/681283

Raportteja, julkaisuja
Suomen Akatemian TRUST-hanke on julkaissut tiekartan yksin tulleiden alaikäisten
maahanmuuttajien kuulumisen tunteen tukemisesta ja sosiaalisen tuen kehittämisestä
Suomessa. Tiekartassa otetaan kantaa yksin tulleiden nuorten elämään vaikuttaviin asioihin.
Lisäksi TRUST-hanke julkaisi Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa –
oppimateriaalin, joka on suunnattu monikulttuuriseen kasvatukseen. Lisätietoa ja linkit
materiaaleihin kotouttaminen.fi –sivun uutisessa.

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia
Haussa 31.10.2018 asti Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin
vastaiseen toimintaan. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä
kulttuurien välistä vuoropuhelua. Lisätietoja:
http://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/-/stipend/AhK7rZDMBpbH/viewStipend/11166
Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen
liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös
ajankohtaisia hakuaikoja. Sivuston löydät täältä.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi tässä uutiskirjeessä, niin lähetä minulle
sähköpostia. Seuraava uutiskirje ilmestyy marraskuun lopussa.
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

