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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. Kokoan uutiskirjettä kerran kuukaudessa.  

 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

Seuraava Moniku-verkoston tapaaminen on 15.11.2019 klo 12.30-16, paikka 

seurakuntien toimitalo, Eerikinkatu 3, Turku 

Tällä kertaa Turun seudun monikulttuurisuusverkoston Monikun teemana ovat maahanmuuttajien 
työkykyyn, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät aiheet. Tilaisuudessa esittelevät toimintojaan ja 
keskustelevat aiheista alueellamme toimivat maahanmuuttajien ja kotoutujien parissa toimivien 
hankkeiden ja organisaatioiden edustajat. Paikalla ovat edustajat seuraavista hankkeista ja 
organisaatioista: Turun kaupunki (konsernihallinto), Monikulttuurinen muisti, WoHealth, Tyttöjen 
Talon seksuaaliväkivaltatyö, Maahanmuuttajien ammatillinen kuntoutuspalvelu, Paloma2, Serene, 
YouMe, Stig in ja Redefine. TERVETULOA!  
Ilmoittautuminen viimeistään 8.11.2019. Lisätietoja paivi.ruotsala@ely-keskus.fi  
 
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, 

webinaarisarja jatkuu vielä marraskuussa 29.11.2019 

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta, 
vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta 
ja sukupuolten tasa-arvosta. Toinen jakso asenteista on katsottavissa kuukauden ajan, joten voit 
järjestää aamukahvit haluamasi ajankohtana. Seuraavan jakson teemana on osallisuus.  
Lisää tietoa aamukahveista sekä katselulinkki täällä.  

Missä ulkomaalaiset tytöt ovat –koulutus Turussa 11.11.2019 klo 10-16 

Koulutus erityisesti sinulle, joka haluat tietää lisää ulkomaalaistaustaisten tyttöjen tavoittamisesta 
ja kohtaamisesta. Mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon ja huomata – miten tukea tytön ja nuoren 
naisen osallisuutta? Teemoina kulttuurierot, osallisuus, maine ja arvot. Kouluttamassa Turun 
Tyttöjen Talo, Vigor-hanke ja DaisyLadies ry.  
Paikka: Vimma, Aurakatu 16, Turku. Lisätietoja: Katja Levo, s-posti etunimi.sukunimi@mimmi.fi   
Ilmoittautuminen 

Talent Boost Summit 2019, Turku 12.11.2019  

This year Talent Boost Summit will focus on talent retention and how to boost business through 
international talents. The aim of the event is to awaken decision-makers in Finnish companies to the 
importance of international talents’ knowledge and skills for Finnish business and its 
competitiveness. We want to highlight the needs of international employees and stimulate discussion 
on how to retain these experts. With open discussion, we also strive to encourage companies and 
other employers to recruit international talents. The Summit welcomes HR specialists and other 
personnel responsible for recruitment, as well as other company representatives, company 
executives, entrepreneurs, public sector representatives, decision makers, university 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/0ce4440f-657d-412a-8206-fd38dfe1e0de?displayId=Fin1854244
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
mailto:etunimi.sukunimi@mimmi.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoqZWahSZ9vzToFdDDDAGrLwd2eAei3mdA4FpINQas1W6mYA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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representatives, public service providers and international talents. For more information, please 
visit Talent Boost Summit event website. 
Venue: Logome Teatro, Köydenpunojankatu 14, Turku  
Registration and further information 
 
Kotouttamisen kumppanuusohjelman pohjoismainen seminaari 14.11.2019 klo 9-

16.30 Helsingissä  

Kumppanuus, kotoutuminen ja kansalaisyhteiskunta -seminaarin teemana ovat kumppanuudet 
kotoutumisessa erityisesti järjestöyhteistyön, kuntien ja viranomaisten välillä. Tarjolla on 
kiinnostavia puheenvuoroja ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä Suomen lisäksi muun muassa 
Ruotsista ja Norjasta. Seminaarin on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille. Erityisesti kutsutaan 
mukaan kotoutumisen parissa työskenteleviä järjestöjen, kuntien ja viranomaisten edustajia. 
Seminaarin kieli on englanti.  
Kutsu, ohjelma ja ilmoittautuminen seminaariin Kumppanuus, kotoutuminen ja kansalaisyhteiskunta 
 
Vaiennettujen naisten huuto –näyttelyn avajaistapahtuma 18.11.2019  

Avajaisseminaari: klo 16.30-18.30 Sigyn-salissa, Linnankatu 60, Turku   
Näyttelyn avajaiset: klo 18.30-20 Köysiratagallerissa, Linnankatu 56  
Taidenäyttelyn taiteilijat ovat raisiolaiset Maryam Samaian ja Arezoo Shirdel. Avajaisseminaarissa 
puhuvat mm. DaisyLadies ry:n toiminnanjohtaja Hülya ”Hissu” Kytö, Siirtolaisuusinstituutin vastaava 
tutkija Marja Tiilikainen ja Kaikkien naisten talon hankevastaava Minna Saunders. 
Avajaisseminaarin ohjelma Facebookissa. 
Lisätietoja: vaiennettujen.huuto@outlook.com 

Monikulttuurinen palveluohjaus: Väärinymmärryksistä kohti kaksisuuntaista 

kotoutumista -seminaari 22.11.2019 klo 9-12.15 Turussa  

Miten voi pyytää jotain, mitä ei edes tiedä olevan olemassa tai jolle ei ole valmiita sanoja tai 
käsitteitä? Kuinka ehkäistä molemminpuolisista väärinymmärryksistä rakentuvia ongelmavyyhtejä? 
Sateenkaari Koto ry:n pop up -palveluohjaushankkeenjärjestämässä päätösseminaarissa päästään 
kurkistamaan Suomeen muuttaneille tarjottavan ohjaus- ja neuvontatyön arkeen eri puolilta maata. 
Seminaarissa kuullaan kokemuksia mm. päiväkoti- ja koulumaailmassa, lähiöissä sekä 
oleskelulupaprosessin aikana annettavasta tuesta, joilla vahvistetaan perheiden osallisuutta ja 
toimijuutta uudessa kotimaassa.  
Ilmoittautuminen viimeistään 14.11.  
Ohjelma 
Paikka: Yhteisötalo Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku 
Lisätiedot: Lotta Häkkinen, s-posti etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi, puh 044 240 3175 

Turvallinen yhteiskunta –seminaari Turussa 27.11.2019 klo 9-15.00  

Seminaarin aiheina ovat erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta sekä nuorten hyvinvointi. 
Seminaarissa esitellään DaisyLadies ry:n Nordic Ladies -hanketta, joka ennaltaehkäisee väkivaltaa 
sekä edistää naisten ja tyttöjen hyvinvointia ja asemaa Pohjoismaissa verkostoyhteistyön kautta. 
Seminaarin järjestää maahanmuuttajanaisten yhdistys DaisyLadies ry yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Ohjelma kokonaisuudessaan Facebookissa. 
Paikka: Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, Turku.  
Ilmoittautuminen viimeistään 20.11.2019. 
Lisätietoja: Sofia Henttunen, daisyladies.turku(a)gmail.com tai puh. 50 326 5064 tai 050 555 8781 

http://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/talent-boost-summit-2019/
https://www.lyyti.fi/reg/TalentBoostSummit
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Partnership+integration+and+civil+society_14.11.2019.pdf/9104e73b-2901-3539-a8d4-652aee6ebb92/Partnership+integration+and+civil+society_14.11.2019.pdf
http://www.facebook.com/events/387514392203647/
mailto:vaiennettujen.huuto@outlook.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Syt7Wdc3rI-7rl2Bn15w1OdoXRF4WaBl0N8LOn8VPksbVA/viewform
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Monikulttuurinen+palveluohjaus+221109.pdf/7003f422-a364-3cc2-ae15-aa0df8b16b1b/Monikulttuurinen+palveluohjaus+221109.pdf
http://www.facebook.com/events/2672383399492489/
https://docs.google.com/forms/d/1zRQDlpWrvpoaQtmngjAqSUXcJVr9VM6WXcTq7XMGrxs/viewform?edit_requested=true
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Yhdistystreffien teemana yhdistysten osaamisen näkyväksi tekeminen 

27.11.2019 klo 16-19  

 
 
 
 
 
 
 

Syksyn yhdistystreffeillä keskustellaan 
yhdistys- ja yritystoiminnan eroista, 
yhdistyksen palvelutoiminnasta ja yhdistyksen 
osaamisen myynnistä. Miten yhdistykset voivat 
tehdä omaa ja jäsentensä osaamista näkyväksi 
ja toisaalta, miten viranomaiset voisivat 
hyödyntää yhdistysten osaamista? 
Tervetuloa!  
Paikka: Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, 
Aurakatu 16 

 

Monikulttuuriset itsenäisyyspäiväjuhlat 8.12.2019 klo 14-17 Sigyn-salissa 

Tervetuloa monikulttuurisiin itsenäisyyspäiväjuhliin! Lisätietoa Turun kaupungin 
tapahtumakalenterissa.  
 
Mielenterveys kotoutumisen voimavarana –seminaari 25.2.2020 klo 12-16 

Turussa 

YouMe-hanke järjestää seminaarin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. 
Seminaarin aiheina ovat mielenterveysongelmien tunnistaminen ja puheeksiotto sekä näiden rooli 
kotoutumiseen. Seminaarissa Mielenterveyden lähettiläät tuovat esille oman kulttuurinsa 
näkökulmaa mielenterveysasioihin.  
Paikka: ICT-talo , Beta-luentosali B1032  
Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2020 
Lisätietoja: Minni Roth, s-posti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi p. 0505985233 
 
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://kalenteri.turku.fi/events/node/298374
https://kalenteri.turku.fi/events/node/298374
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4a0a0aec-a0cf-428e-98a5-46f998cd59d1?displayId=Fin1822866
mailto:minni.roth@turkuamk.fi
http://www.kotouttaminen.fi/
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Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
 

Turun NMKY:n julkaisu henkilökohtaisen palveluohjauksen menetelmistä   

Lokakuussa julkaistussa käsikirjassa käydään läpi Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden 10 
vuoden toiminnan aikana palvelusta saatuja hyväksi koettuja käytäntöjä ja oivalluksia. Käsikirja on 
tehty sekä oppaaksi että ajatusten herättäjäksi kaikille maahanmuuttajien ohjauksesta 
kiinnostuneille. Käsikirjan tekijät ovat NMKY:n erityisasiantuntijat Olavi Katto ja Paula Nurminen.  
Sillanrakentajana suomalaiseen yhteiskuntaan 2008-2018 
 

Uusi julkaisu: Ollakko vai eikö olla?   
Suomen suurimmat ulkomaalaistaustaiset kieliryhmät kokevat pääsevänsä hyvin sisään suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Suomalainen identiteetti on sen sijaan harvalla. Somalinkielisissä on eniten sekä 
yhteiskuntaan kiinnittyviä että suomalaisuuden omakseen tuntevia. Tulokset käyvät ilmi julkaisusta 
Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen, jossa tarkastellaan 
pääkaupunkiseudulla asuvien venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaisten englanninkielisten 
asenteita, identiteettejä ja kiinnittymistä Suomeen. Tutkimushankkeen ensimmäisen raportin ovat 
kirjoittaneet tutkijat, VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta sekä Helsingin 
kaupungin erikoistutkija, VTT Pasi Saukkonen. Tutkimus pohjautuu yli 1 500 vastaajan 
kyselyaineistoon. Kustakin kieliryhmästä on noin 300 vastaajaa.  
Julkaisu on luettavissa e2 tutkimus verkkosivuilla.  

 
Kela on julkaissut selkokielisen verkkosivuston  

Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja lyhyesti. Selkokielestä 
hyötyvät etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa. Kela julkaisee 
myöhemmin ruotsinkielisen selkosivuston. 
Tutustu selkokielisiin kela.fi-sivuihin  
 

Asiantuntijaryhmä on julkaissut suosituksen kotoutumisvaiheen toiminta- ja 

työkyvyn arvioinnista  

Uuden suosituksen avulla ammattilaiset voivat arvioida ulkomailta Suomeen muuttaneen ja 
kotoutumisvaiheessa olevan työikäisen henkilön toiminta- ja työkykyä. Suosituksen mukaan 
ulkomaalaistaustaisen asiakkaan toiminta- ja työkyvyn arviointiin on valittava menetelmät, jotka 
ovat kielellisesti ja kulttuurillisesti sopivia.  
Lue lisää. 
Suositus toiminta- ja työkyvyn arvioinnista kotoutumisvaiheessa 
 
Finnishcourses.fi-palvelu on uudistunut 29.10.2019  

Finnishcourses.fi on palvellut halukkaita kielenopiskelijoita suomeksi, englanniksi ja venäjäksi 
Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla usean vuoden ajan. Palvelu on nyt uudistettu vastaamaan 
nykypäivän käyttäjien verkkotarpeita. Uusi Finnishcourses.fi on saavutettava ja tasa-arvoinen alusta 
kaikille suomen kielen kurssien etsijöille. Uudistustyön näkyvin osa on palvelun uusi visuaalinen ilme. 
Sivusto on rakennettu avoimen lähdekoodin Drupal 8 -palveluna, jossa on hyödynnetty ketterän 
kehityksen menetelmiä. Kursseja on helpompi hakea sivustolta, myös kurssitietojen ylläpito on 
vaivattomampaa. Kaksisuuntainen avoin rajapinta mahdollistaa kurssitietojen tuomisen oppilaitosten 
omista julkaisujärjestelmistä.  
Finnish courses –palvelu  
 

https://www.ymcaturku.fi/wp-content/uploads/2019/10/maahanmuuttajapalvelut10vuotta_low.pdf
https://e2.fi/publication/135
https://www.kela.fi/web/selkosuomi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asiantuntijaryhma-julkaisi-suosituksen-kotoutumisvaiheen-toiminta-ja-tyokyvyn-arvioinnista
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/tms00053
https://finnishcourses.fi/fi
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Kysely tulkeille ja tulkkien käyttäjille  

Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston hanke laatii täydennyskoulutuskokonaisuutta S2:sta ja 
asioimistulkkauksesta. Hankkeeseen kuuluu tarvekartoituskysely, jolla selvitetään, millaisia tarpeita 
työelämän tahoilla on näistä aiheita. S2-osio on tarkoitettu suomea toisena kielenä työssään 
käsitteleville henkilöille, kuten opettajille, kouluttajille ja kotouttajille. Asioimistulkkauksen 
tarpeiden kartoittamiseen on tehty kaksi kyselyä, joista toinen on osoitettu tulkeille ja toinen 
tulkkien palveluita käyttäville julkisen sektorin tahoille.  
S2-kysely löytyy täältä. 
Asioimistulkeille tarkoitettu kysely löytyy täältä. 
Asioimistulkkausta käyttävien asiakkaiden kysely löytyy täältä. 
Jos Teillä on kysyttävää hankkeeseen tai lomakkeisiin liittyen, Itä-Suomen yliopiston filosofisen 
tiedekunnan tutkijat vastaavat niihin sähköpostitse tai puhelimitse. 
Kyselyn toteuttajien yhteystiedot: 
Projektisihteeri Leena Häkkinen (asioimistulkkaus), Humanistinen osasto, suomen kieli ja 
kulttuuritieteet, puh. 050 562056 ja FM, yliopisto-opettaja Rosina Hujala (S2) Humanistinen osasto, 
vieraat kielet ja käännöstiede, puh. 029 4452 127, s-posti etunimi.sukunimi@uef.fi  

 

Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille 
 
Marttojen järjestämä DaisyVilppu toiminta ikäihmisille on alkanut 

Muistolassa  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lp-HhwRz8ku68mPn-D88NLsQ70_xVEtInV4pTPxPxsBUNTNXQlMzSjdKVlBGSDFWVTMzRFEyV1dPUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lp-HhwRz8ku68mPn-D88NJoLV226sppGmZJYyeZcZhRUOU9OQzFLR0UyRjg4OE1SMTFQVk00RUxKOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lp-HhwRz8ku68mPn-D88NJoLV226sppGmZJYyeZcZhRUNzhPUElNQVFDTjMyQlhIT0dROFA0NklINS4u
mailto:etunimi.sukunimi@uef.fi
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Insinööriksi Suomeen – valmentava koulutus maahanmuuttajille haussa  

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet insinöörialan 
korkeakouluopintoja ulkomailla ja joiden tavoitteena on suorittaa suomalainen AMK-
insinööritutkinto. Koulutuksen hakuaika on 21.10.-19.11.2019 ja haku tapahtuu Opintopolussa. 
Koulutus tapahtuu verkko-opiskeluna.  
Lisää tietoa koulutuksesta, koulutuksen vaatimuksista ja hakuohjeet Turun AMK:n sivulla.  

 

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  
TEM:n järjestöavustus haettavissa 26.11.2019 asti   

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2020 valtionavustuksen erityisavustuksena 
järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. 
Vuoden 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa vahvistetaan maahanmuuttajien 
yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä 
haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä. Haku on avoinna 22.10.–26.11.2019. 
Lue lisää.  
Järjestöavustushaun 2020 hakuohjeet ja -lomakkeet 
 

Euroopan komission AMIF-haku järjestetään ajalla 18.11.2019-17.1.2020  

Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Näistä noin miljoona on 
haettavissa kotoutumistoimiin. Lisätietoja EUSA-rahastojen artikkelista.  
  
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 allekirjoittaneelle sähköpostia osoitteella 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste. 

 

Hyvää talven odotusta kaikille!  
Vuoden viimeinen uutiskirje tulee marras-joulukuun vaihteessa. 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 

https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/insinooriksi-suomeen/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-26-11-2019-mennessa
https://kotouttaminen.fi/jarjestoavustus
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-18-11-2019-haussa-nelja-miljoonaa-euroa
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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

