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Ajankohtaista Varsinais-Suomen maahanmuutto- ja 

kotouttamisasioista, maaliskuu 2020                                      

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

 

Ajankohtaista ja muutoksia toimintoihin koronaepidemian vuoksi 

  

Miten asioida TE-toimistossa koronaepidemian aikana?   
Tällä hetkellä koronaepidemian vuoksi TE-toimistossa on rajoitettu palvelu. Työttömyysetuuden 
saaminen edellyttää, että asut vakinaisesti Suomessa ja olet ilmoittautunut työnhakijaksi. Jos jäät 
työttömäksi tai sinut lomautetaan, toimi näin: 
1. Käynnistä työnhaku TE-toimiston verkkopalvelussa: 
Oma asiointi, henkilöasiakkaat 
2. Jos et voi käyttää verkkopalvelua, voit soittaa puhelinpalvelun: 
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu p. 0295 025 500 ma - pe klo 9.00–16.15 
TE-puhelinpalvelut 
Puhelinpalvelu ruotsin kielellä: 0295 025 510, mån-fre kl. 9.00–16.15 
Puhelinpalvelu englannin kielellä: 0295 020 713, Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m. 
Puhelinpalvelu venäjän kielellä: 0295 020 715, ma-pe klo 9.00-16.15. 
3. Ainoastaan siinä tapauksessa, että et pysty asioimaan verkossa tai puhelinpalvelussa, voit käydä 
toimipaikassamme täyttämässä lomakkeen. 
Voit myös tulostaa lomakkeen ja käydä jättämässä sen toimipaikan postilaatikkoon. 
Tulostettava ilmoittautumislomake (pdf) 
Aukioloajat: Turku (Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2): ma-pe 9-15.45 sekä Salo, Uusikaupunki 
ja Loimaa: ma 9-11. 
Aulatilojen itsepalvelupäätteet eivät ole käytettävissä tartuntariskin minimoimiseksi. 
Ohjeet asiointiin Varinais-Suomen TE-toimistossa 

 
Tietoa koronavirusepidemiasta eri kielillä   

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus kokoaa kotouttaminen.fi-sivustolle 
monikielisiä materiaaleja koronaviruksesta eri toimijoiden käyttöön. Monikielisen materiaalin lisäksi 
kooste sisältää linkkejä selkokielisiin ja visuaalisiin materiaaleihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) päivittää tietoja koronaviruksesta ja hoitoon hakeutumisesta suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Lisäksi THL julkaisee tietoa koronaviruksesta yli 10 eri kielellä viikolla 12. Myös kunnat 
ovat julkaisseet omissa verkkopalveluissaan usealla kielellä tietoa kunnan toimenpiteistä koronavirus 
Covid-19 liittyen. Monikielistä viestintää koronaviruksesta tarjoavat myös tiedotusvälineet. 
Tutustu monikielisiin materiaaleihin koronaviruksesta kotouttaminen.fi-sivustolla. 
InfoFinland  
Yle Uutisten sivuilta löytyy Suomen koronaepidemiaan liittyvää uutisointia myös arabiaksi, kurdiksi, 
somaliksi ja persiaksi.  
Terveys Turussa 

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/index.html
http://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/40376802/Ilmoittautumislomake_Korona+%28pdf%29/0dc6db53-4281-4e24-bc5c-caec71650ac7
http://toimistot.te-palvelut.fi/-/miten-asioin-varsinais-suomen-te-toimistossa-koronavirusepidemian-aikana?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://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.infofinland.fi/fi/turku/elama-turussa/terveys-turussa
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Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa  

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivuille päivittyvät tiedot siitä, 
miten TEM tukee yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Tulossa on 
ohjeistusta myös eri kielillä ja lähetän näistä tietoa heti, kun ne on julkaistu. 
Työ- ja elinkeinoministeriön sivusto  
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivusto 
 

Infotorin aikataulu ajalla 18.3.-13.4.2020 

Infotori omakielinen neuvontapiste palvelee vain ajanvarauksella ja etänä:  
ma-pe klo 9.00-12.00 ajanvarauksella ja klo 13.00-16.00 etänä. Ajanvaraus puhelimitse tai 
sähköpostitse. 
 Arabia, englanti 0401759589 tai s-posti: walid.al-janabi@turku.fi 
 Venäjä, englanti, saksa 0401759584 tai s-posti: marina.mgvdeladze@turku.fi 
 Kurdi, persia 040 661 7524 tai s-posti: chia.abdullahpour@turku.fi 
Ajanvarauksella saa myös palvelua seuraavalla kielellä: 
 Dari, pashto, persia ma ja ti 16.00-18.00. Puh. 0401759615. 
 Somali ke 9.00-12.00 ja pe 9.00-13.00 puh. 0401981251 
 Viro to 15.00-18.00 ajanvaraus s-postitse: virokeskus@gmail.com 
Aina saa soitta ja kysyä neuvoa. Lisätietoa: Infotorin suunnittelija Marina Mgvdeladze, puh. 
0401759584 https://www.facebook.com/Infotori/ 
 

Turun NMKY:n Maahanmuuttajapalvelut palvelee monin tavoin     
Työntekijät Markku Estala ja Katy Viljanen ovat tavoitettavissa sähköisten palvelujen ja puhelimien 
kautta. He vastaavat puhelimeen, viesteihin (SMS-, WhatsApp-, Facebook Messenger ja Instagram-
viesteihin) ja sähköpostiin. Moni haasteellinenkin asia voidaan hoitaa etänä ja videopuhelun kautta. 
Katy Viljanen puh. 050 3114 128 ja Markku Estala puh. 050 3114 129. Sähköposti:  
etunimi.sukunimi@ymca.fi. Verkkosivu: www.tunmky.fi, Maahanmuuttajapalvelut Facebookissa 

 

DaisyLadies ry:n ajankohtainen toiminta     
DaisyLadies ry:n toiminnan muutoksista tietoa yhdistyksen verkkosivulta. 
DaisyLadies ry:n ryhmätoiminta, ompelimo ja CafeDaisy ovat tauolla ainakin 13.4. asti. Toimisto ja 
neuvontapalvelu palvelevat etänä sähköpostitse ja puhelimitse ma-pe klo 9-16.  
Yhteystiedot: 
S-posti: daisyladies.turku@gmail.com  
Toimisto puh: 050 3265 064, ohjaaja puh: 050 466 6282, toiminnanjohtaja puh: 050 5558 781 
DaisyLadies ry on laatinut ohjevideon eri kielillä siitä, miten voit suojata itseäsi ja läheisiäsi 
koronavirukselta:  

 Ohjevideo arabiaksi:  https://youtu.be/AglsCFIRn3g   
 Ohjevideo somaliaksi: https://youtu.be/ttcwPHrlYcw   
 Ohjevideo persiaksi: https://youtu.be/mT9aUOxQZkM   
 Ohjevideo kurdiksi: https://youtu.be/RFnR9LRtDJE 
 Ohjevideo espanjaksi: https://youtu.be/YDGTOVHIKTU   

 
Opetuskoti Mustikan ajankohtainen toiminta  

Sateenkaari Koto ry:n ylläpitämät Opetuskodit Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa sulkevat 
ovensa uusien linjausten mukaisesti 13.4.2020 asti. Pysy ajan tasalla, seuraa somessa!  
Palveluohjaus siirtyy sähköiseksi. Sähköpostit kaikilla: etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi  

https://tem.fi/etusivu
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/varsinais-suomi-korona-tietoa-yrityksille;jsessionid=51AB848A751615060B7F60372A27F024?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=14405
mailto:walid.al-janabi@turku.fi
mailto:marina.mgvdeladze@turku.fi
mailto:chia.abdullahpour@turku.fi
mailto:virokeskus@gmail.com
https://www.facebook.com/Infotori/
mailto:etunimi.sukunimi@ymca.fi
http://www.tunmky.fi/
https://www.facebook.com/search/top/?q=turun%20nmky%3An%20maahanmuuttajapalvelut&epa=SEARCH_BOX
http://daisyladies.fi/fi/blogi/
mailto:daisyladies.turku@gmail.com
https://youtu.be/AglsCFIRn3g
https://youtu.be/ttcwPHrlYcw
https://youtu.be/mT9aUOxQZkM
https://youtu.be/RFnR9LRtDJE
https://youtu.be/YDGTOVHIKTU
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Ohjaajat ovat tavoitettavissa ma-to klo 9-15 välillä puhelimitse ja sähköpostilla.. 
Jenni Tolonen, p. 040 543 5347 
Kira Laaksonen, p. 044 231 7296 
Ronja Kankare, p. 044 240 3175 
Julia Hamara, p. 045 7833 1822 
 
Työvalmennus on siirtynyt sähköiseksi. Työvalmentajat ovat tavoitettavissa ma-to klo 9-15 välillä 
puhelimitse ja sähköpostilla. 
Ilona Karilainen, p. 045 7876 9416 
Hanna Yusuf, p. 044 231 3939 
Ajankohtaisia asioita blogissa, SateenkaariKoton Facebook-sivulla ja Instagramissa.   
 

Yhdessä-yhdistyksen ajankohtainen toiminta     

Yhdessä-yhdistyksen toimintoja on tässä erityistilanteessa viety mahdollisuuksien mukaan nettiin. 
Esimerkiksi Facebookissa on mukailtu Kokkikerhoa, Toimintatorstaita ja kieliryhmiä. Englannin 
opettajat tuottavat ryhmälle materiaalia Google Classroomiin. Itämainen tanssi tulee FB:n Katja 
Raqs -sivulla netissä ihan kalenterissa ilmoitettuna aikana, joka keskiviikko klo 19.  
 
Peruutuksia ovat Varissuon-Lausteen yhdyskuntatyöryhmä sekä Runosmäen toimipisteen avajaiset. 
Myös kuntouttava työtoiminta on tauolla. Varissuo 2.0 -hankkeen päätösnäyttely Turun pääkirjastossa 
on siirretty heinä-elokuuksi. Muita suunniteltuja tapahtumia siirretään, jos on tarvetta. Esimerkiksi 
Etnofest on edelleen ohjelmassa 24.5. 
 
Huhtikuussa ilmestyy yhdistyksen jäsenlehti, josta tulee nyt aikaisempaa runsaampi ja siitä otetaan 
isompi painos. Tulossa on myös uusia blogikirjoituksia. Yhdessä-yhdistyksen radio-ohjelmat jatkuvat 
Radio Robin Hoodin taajuudella.  
Yhdessä-yhdistyksen toiminnan ajankohteiset tiedot ja ryhmätoimintojen peruutukset sekä 
etätoiminta yhdistyksen Facebook-sivulla. 
Yhteyshenkilö vastaava toiminnanohjaaja Duha Elsayed, puh. 044 744 5523, sähköposti 
etunimi.sukunimi@yhdessa.fi  
 

Sondip ry:n ajankohtainen toiminta     
Sondip ry:n toiminnan muutoksista tietoa yhdistyksen verkkosivulta. Kaikki Sondipin tapahtumat ja 
tilavaraukset on peruttu toistaiseksi. Yhdistyksille annetaan neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. 
Marianne Sirkiä, puh. 040 5274 114,  
Arjan Myftari ja Marianne Sirkiä, s-posti etunimi.sukunimi@sondip.com  

Seuraava Turun seudun Moniku-verkoston tapaaminen alkukesällä 

Seuraavan tapaamisen päivämäärä ilmoitetaan, kun suuremmat kokoontumiset ovat mahdollisia.  
 

ETNOn yhdistyshakua on jatkettu 17.4.2020 saakka   
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. Lisätietoa: Vilppu Palmberg, 
s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  
 

https://www.facebook.com/sateenkaarikoto/
https://www.facebook.com/pg/katjaraqs/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/katjaraqs/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/yhdessayhdistys/
mailto:etunimi.sukunimi@yhdessa.fi
http://www.sondip.com/fi/
mailto:etunimi.sukunimi@sondip.com
https://oikeusministerio.fi/etno
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Kriisipuhelimet myös arabian ja englannin kielillä   

Jos meneillään oleva epidemia tai muut tekijät aiheuttavat ahdistusta, valtakunnallinen kriisipuhelin 
on avoinna 24/7. Se on matalan kynnyksen keskustelupalvelu, johon voi ottaa yhteyttä, eikä yksin 
tarvitse jäädä murehtimaan. 
Puhelinnumerot: 
suomeksi 09 2525 0111 – auki koko ajan.  
ruotsiksi 09 2525 0112 – auki 20 tuntia arkisin (ma-pe)  
arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 – auki 20 tuntia arkisin (ma-to)  
 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja valtakunnallisesti 
 

Webinaari: Ensamkommande barn och unga i Norden, 1.4.2020 kl 13-14 
Vid webbinariet lanserar vi en ny kartläggning över den kunskap som finns kring psykisk ohälsa bland 
ensamkommande barn och unga i Norden. Kartläggningen innehåller dels en översikt över 
hälsosituationen, dels skydds- och riskfaktorer för psykisk hälsa hos ensamkommande. Hör några av 
Nordens främsta forskare ge sin syn på saken. Mera information och anmälning. 
 

Webinaari: Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen -

koulutus on siirretty, 19.5.2020 klo 9.00-16.00, (Vaasa, jos mahdollista)  
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. 
Koulutus järjestetään webinaarina ja mahdollisuuksien mukaan Vaasassa.   
 
Webinaari: Maahanmuuttajanaiset Pohjoismaisilla työmarkkinoilla - haasteita 

ja mahdollisuuksia, 28.4.2020  

Tilaisuus järjestetään streamattuna ja ohjelmaa on lyhennetty (1,5 h). Tilaisuus on 
englanninkielinen. Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta.  
Kaikissa Pohjoismaissa naisten osuus työvoimasta on suurempi kuin Euroopan unionissa keskimäärin. 
Samaan aikaan kuitenkin suuri osa ulkomailla syntyneistä maahanmuuttajanaisista on työttömänä ja 
työvoiman ulkopuolella. Tavoitteena on tuoda yhteen tutkijoita, päätöksentekijöitä sekä käytännön 
toimijoita hyvien käytäntöjen ja toimivien ratkaisujen löytämiseksi sekä kokemusten vaihtamiseksi 
pohjoismaisten toimijoiden kesken. Keskeisiä kysymyksiä ovat, minkälaisilla toimenpiteillä ja 
toimintamalleilla voidaan parantaa maahanmuuttajanaisten työllistymistä Pohjoismaissa? Minkälaiset 
toimenpiteet auttavat parhaiten maahanmuuttajanaisia pääsemään työmarkkinoille? 
Seminaari toteutetaan Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (Pohjoismaiden ministerineuvoston 
alainen laitos) ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. 
Tutustu Maahanmuuttajanaiset Pohjoismaisilla työmarkkinoilla -seminaarin ohjelmaan 
Ilmoittaudu viimeistään 14.4.2020 

 
Merkitse päivämäärä kalenteriisi:  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä on siirretty syksyyn ja se 

järjestetään 7.10. 2020  

https://nordicwelfare.org/fi/evenemang/verkkoseminaari-ensamkommande-barn-och-unga-i-norden/
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/0699cd94-90b6-4fff-a720-7828faae3b73?displayId=Fin1965390
https://nordicwelfare.org/integration-norden/evenemang/nordisk-konferens-migrant-women-and-the-nordic-labour-market-challenges-and-opportunities/
https://www.lyyti.fi/reg/Migrant_Women_and_the_Nordic_Labour_Market__Challenges_and_Opportunities_3480
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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. 
 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
 

Ymmärrä Suomea - uusi monikielinen opetusvideosarja suomalaisesta 

yhteiskunnasta julkaistu    
Kotona Suomessa -hanke (ESR) on tuottanut maahanmuuttajille suunnatun seitsemänosaisen 
videosarjan. Opetusvideot kertovat suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista verotuksesta 
ihmisoikeuksiin. Opetusvideot on suunnattu Suomessa asuville aikuisille maahanmuuttajille, ja niitä 
voi käyttää erilaisissa maahanmuuttajien koulutuksissa oppimateriaaleina sekä katsoa itsenäisesti. 
Ne palvelevat myös heikosti lukevia ja kirjoittavia henkilöitä. Videot on toteutettu suomen lisäksi 
kuudella kielellä: arabia, somali, englanti, venäjä, kurdi (kurmandzi) ja dari. Lisäksi videot on 
tekstitetty ruotsiksi.  
 
Videoiden tavoitteena on avata Suomea ja suomalaisen yhteiskunnan taustalla vaikuttavia arvoja, 
jotta maahanmuuttajille syntyisi parempi kokonaiskuva ja käsitys suomalaisen yhteiskunnan 
toiminnasta. Videoissa kerrotaan mm. varhaiskasvatuksen ja koulutuksen roolista, naisten asemasta 
ja sen kehityksestä, työn teon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä siitä, mitä 
verorahoilla kustannetaan. Lisäksi kerrotaan, millainen on keskivertosuomalainen. Yhden videon 
aiheena on kunniaan liittyvä väkivalta.  
Monikieliset videot on katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla. 
 

Kotona Suomessa -hanke on aiemmin teettänyt Suomen historiasta kertovan opetusvideon 
”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata” 
 

Pakolaistaustaisten ohjaaminen -hankkeen julkaisuja     
Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke selvitti työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja 
esihenkilöiden käsityksiä muun muassa maahan muuttaneiden ohjaukseen liittyvistä haasteista, 
resursseista, ohjausosaamisesta, roolista ja yhteistyöstä.  
Lue koko julkaisu: "Enemmän aikaa ja pysyvyyttä, että asiakasta ei aina lähetetä pois, jollekin 
toiselle taholle": Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä maahan 
muuttaneiden ohjauksesta.   
Hankkeen asiantuntijan Antti Kanniaisen artikkeli kotoutumisesta Siirtolaisuus –lehdessä (s. 55-59).  
 
Uusin Siirtolaisuusinstituutin julkaisema Siirtolaisuus-lehti on ilmestynyt 

Siirtolaisuus - Migration on Siirtolaisuusinstituutin neljä kertaa vuodessa julkaisema lehti, joka 

http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOsNIo1WyAXMtScv85pnhRfVWWSldnIab
https://www.youtube.com/watch?v=sF-K86id530
https://www.doria.fi/handle/10024/176795
https://www.doria.fi/handle/10024/176795
https://www.doria.fi/handle/10024/176795
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/03/sm1_2020.pdf
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sisältää muuttoliikkeisiin ja niiden seurauksiin liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja uutisia. 
Artikkeleiden kieli on suomi, ruotsi tai englanti. Lehti on luettavissa verkossa: Siirtolaisuus-lehti. 
 
Vimmainen maailma - uusi kirja muuttoliiketutkija Pasi Saukkoselta  

”Elämme vimmaisessa maailmassa”, kirjoittaa erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen kansainvälistä 
muuttoliikettä, monikulttuurista yhteiskuntaa ja uusnationalistista nostalgiaa käsittelevässä 
teoksessaan. Teokseen on koottu Saukkosen vuosina 2015–2019 julkaisemia Siirtolaisuus-Migration-
lehden kolumneja sekä muita kirjoituksia.  
Lisätietoa kirjasta Siirtolaisuusinstituutin sivuilla. Kirja on myös ladattavissa sieltä veloituksetta.   
 
AboaNova -hankkeen lopputuotteet saatavilla 

Vuosina 2017-20 toteutettu AboaNova-hanke rakensi uusia työelämälähtöisiä kielikoulutuksen 
toteutusmalleja sekä niitä tukevia ohjauksen ja muun tuen malleja, jotka mahdollistavat 
maahanmuuttajien nopeamman siirtymisen jatko-opintoihin, yrittäjyyteen ja työelämään. Lisäksi 
tuloksena syntyi entistä tehokkaammin toimiva maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen 
alueellinen toimijaverkosto ja yhteistyömalli, joka tukee resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä ja 
alueellista vaikuttavuutta. 
 
Tammikuussa pidetyssä loppuseminaarissa pidetyt esitykset ovat katsottavissa hankesivuilla.  
AboaNova-hankkeen lopputuotteet on koottu hankkeen sivulle. Lopputuotteiden teemoja ovat opetus 
ja ohjaus, työllisyys sekä tutkimus.  
 
Pakkoavioliitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset -opas on julkaistu  

Oppaan on julkaissut Oikeusministeriö ja se on saatavilla suomen ja ruotsin kielillä. Nyt laadittu opas 
on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville viranomaisille ja järjestöille. Opas tarjoaa mm. 
vastauksia kysymyksiin, mikä on pakkoavioliitto, miten pakkoavioliiton uhrin tunnistaa ja mitä tehdä, 
jos kohtaa uhrin sekä mitä Suomen lainsäädännössä sanotaan pakkoavioliitosta.  
Lue Oikeusministeriön uutinen  
Lue opas 
 
PALOMA-podcast-sarja julkaistu   
Podcast-sarja tuo esille viiden eri ammattilaisen ajatuksia pakolaisten yhdenvertaisesta 
kohtaamisesta, osallisuudesta ja kotoutumisesta. Asiantuntijat keskustelevat maahanmuuton 
jälkimaininkien haasteista ja onnistumisista, hyvinvoinnista ja yksinäisyydestä.  
Paloman podcastit THL:n sivuilla.  

 
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 hei-dän tulevaisuusorientoituneisuuttaan ja tavoitteenasetteluaan. Lähestymistapana on 
kokeiltu positiivista psykologiaa.  
Itsetuntemuksen aakkoset -työpajamallin kuvaus Target-hankkeen blogissa.  
  

https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/03/sm1_2020.pdf
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/news/uutuusteos-pasi-saukkonen-vimmainen-maailma-kirjoituksia-muuttoliikkeesta-monikulttuurisuudesta-ja-nationalismista/
http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/aboanova1/
http://www.koulutustakuu.fi/aboanova/
https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuore-opas-auttaa-tunnistamaan-pakkoavioliittojen-uhrit
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/5047355/OM-Pakkoavioliitot-ja-rikosoikeudelliset-seuraamukset-fi.pdf/15a19c64-9cfd-61e0-0662-e2b1c61590b1/OM-Pakkoavioliitot-ja-rikosoikeudelliset-seuraamukset-fi.pdf
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-podcast
https://targethanke.home.blog/2020/02/13/parempi-itsetuntemus-loistavampi-tulevaisuus/
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Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille  
 

Suomen kielen alkeisjatko- ja jatkokurssit Auralan kansalaisopistossa 29.6.-

17.7.2020 
Auralan kansalaisopisto järjestää suomen kielen alkeisjatko- ja jatkokurssit ma-pe 29.6.- 17.7.2020 
(kolme oppituntia päivässä kolmen viikon ajan, yhteensä 45 oppituntia). Suomen kielen kesäkurssit 
on on tarkoitettu kaikille, jotka osaavat jo vähän suomea ja haluavat oppia lisää. Harjoitellaan 
suullista kielitaitoa, laajennetaan sanastoa sekä kerrataan kielioppirakenteita.  
Alkeisjatkokurssin (taso A2) oppitunnit: maanantai-perjantai klo 9.00-11.30. 
Jatkokurssin (taso B1) oppitunnit: maanantai-perjantai klo 12.30-15.00.  
Paikka: Satakunnantie 10, 20100 Turku 
Opettaja: Terhi Kujala 
Kurssimaksu: 65,00 € 
Lisätiedot: Terhi Kujala, sähköposti: etunimi.sukunimi@aurala.fi 
Ilmoittautuminen: ilmoittautumislinkin kautta tai puh. 050 316 7702.  
  

Terveisiä alueemme hankkeilta  

 
MATKA - Maahanmuuttajien tiet työelämään, koulutukseen ja ammattiin Salossa  

Salon kaupunki on pyrkinyt edistämään ja kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista, 
työllistymistä sekä koulutukseen pääsyä mm. monipuolisella hanketoiminnalla. Uusin 
maahanmuuttajatyön kehittämishanke on 1.1.2020 alkanut ja 30.4.2022 saakka jatkuva ESR-
rahoitteinen MATKA –Maahanmuuttajien tiet työelämään, koulutukseen ja ammattiin.  
 
Siinä päätoteuttaja on Salon kaupunki ja osatoteuttajana Salon seudun koulutuskuntayhtymä. 
Tavoitteena on kehittää räätälöityjä ja pysyviä palveluita erityistä tukea tarvitsevien 
maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tueksi. Kohderyhmänä ovat työttömät, 
työttömyysuhan alaiset sekä työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat apua 
työnhaussa, koulutukseen hakeutumisessa tai seuraavan askeleen määrittelyssä. Erityiskohderyhminä 
ovat kotona olevat naiset sekä työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella olevat miehet. Toimenpiteissä 
ja ohjauksessa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin maahanmuuttajien erilaiset tilanteet 
sekä tunnistamaan työllistymisen esteitä, joihin luodaan kohdennettuja ratkaisuja toiminnallisuuden 
merkitystä korostaen. Samalla pyritään hyödyntämään uudenlaisia oppimisympäristöjä. 
 
Merkittävänä toimenpiteenä MATKA -hankkeessa pyritään kartoittamaan Salon kaupungin 
palvelualueilla olevat työkokeilupaikat erityisesti maahanmuuttajien tarpeet huomioiden. 
Työkokeiluihin asiakkaan tilanteen pohjalta yhdistetään opinnollistamista. Työkokeilun arviointia 
kehitetään siten, ettei asiakas jää kokeilun päätyttyä tyhjän päälle. Näin helpotetaan 
maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen palveluohjausta sekä vahvistetaan Salon kaupungin roolia 
maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa.  
Hankkeen työntekijät:   
Projektipäällikkö Nina Miido, 046 923 0844, s-posti etunimi.sukunimi@salo.fi  
Hankekoordinaattori Kaisa Järvinen, 044 770 4581. Sähköposti: etunimi.sukunimi@sskky.fi  
  

https://www.opistopalvelut.fi/aurala/courses.php?l=fi#pos-18-9-76
mailto:etunimi.sukunimi@salo.fi
mailto:etunimi.sukunimi@sskky.fi
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Välkomen Hem! - Tervetuloa kotiin! -hanke on aloittanut Paraisilla   

Uuden ESR-rahoitteisen hankkeen (1.12.2019-30.11.2021) tavoitteena on parantaa Paraisilla ja 
Kemiönsaarella asuvien ja sinne muuttavien, äidinkielenään muuta kuin ruotsia tai suomea puhuvien 
asukkaiden työllistymistä. Hankkeessa tullaan edistämään työnhakijoiden työnhakutaitoja, 
yrittäjyysosaamista ja järjestämään tutustumiskäyntejä yrityksiin. Pääasiallisena tavoitteena on 
luoda kontakteja paikallisen elinkeinoelämän ja työnhakijoiden välille niin, että työllistyminen 
alueilla tehostuu. Hankkeen kautta alueen yrittäjät voivat saada ohjausta ja tukea työllistämiseen. 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kanssa. 
Yhteyshenkilö Paraisilla Heidi Valtasaari, puh. 046 920 0656 ja sähköposti 
etunimi.sukunimi@pargas.fi sekä Kemiönsaarella Minna Rehn, sähköposti 
etunimi.sukunimi@kimitoon.fi 
 
Mentorointiohjelma kansainvälisille osaajille Turussa    

Tiesitkö, että MESH-hanke järjestää mentorointiohjelmia korkeakoulutetuille kansainvälisille 
osaajille Turussa? Mentoroinnin tavoitteena on tukea kansainvälistä osaajaa kohti suomalaista 
työelämää ja suomalaisia työelämä- ja asiantuntijaverkostoja.  
Hankkeeseen voi tutustua ja ilmoittaua mukaan tuleviin mentorointiohjelmiin hankkeen nettisivuilta. 
Tsekkaa myös hankkeen Facebook-sivu: MESH – mentoring & networking.  
Lisätietoja mentorointiohjelmista antaa Jonna Heikkilä, sähköposti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.   
 

Uutisia  

 
SPR:n Varsinais-Suomen piirin Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus 

Hesburgerille  

SPR jakaa vuosittain Rasisminvastaisella viikolla 16.–22. maaliskuuta tunnustuksen yhteisöille, 
yrityksille ja yksittäisille henkilöille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet ihmisten yhdenvertaista 
kohtelua suomalaisessa yhteiskunnassa.  Varsinais-Suomen piiri on myöntänyt tämän vuoden 
tunnustuksen ravintolaketju Hesburgerille. Sen taustalla on ravintolaketjun tekemä pitkäjänteinen 
työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Hesburgerilla rekrytoinnissa tärkeimpiä ovat asenne, halu 
työskennellä asiakaspalvelussa sekä oppia ja kehittyä työssä. Hesburger kouluttaa kaikki 
työntekijänsä tehtäviin ja työssä tarvittavaan kieleen. Lue lisää SPR:n sivulta.  
 
Kotona-Suomessa -hankeen valtakunnallinen uutiskirje 

Hankkeemme tuorein valtakunnallinen uutiskirje ilmestyi juuri ja sen voit lukea täältä. 
 

Rahoitus-, tuki ja hankemahdollisuudet 

 
Kohti vastuullista kansainvälisyyttä: Valtionavustukset 2020 peruskoulujen 

ja lukioiden sekä varhaiskasvatuksen kansainvälisyyteen  
Valtionavustuksen hakuaika on 9.3.-16.4.2020 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla 
Opetushallituksessa.  
Opetushallituksen haku valtionavustuksille perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä kunnallisen 
varhaiskasvatuksen kansainvälistymiseen 2020.  

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

mailto:etunimi.sukunimi@pargas.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kimitoon.fi
https://mesh.turkuamk.fi/
https://www.facebook.com/MESH-mentoring-networking-483431485527640/
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/59293
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Uutiskirje+maaliskuu+2020/902698d2-73cb-4a34-b429-df05a4fd822d
https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/kohti-vastuullista-kansainvalisyytta-valtionavustukset-2020-peruskoulujen-ja
https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/kohti-vastuullista-kansainvalisyytta-valtionavustukset-2020-peruskoulujen-ja
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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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 kevättä kaikille!  

 
Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi uutiskirjeessä, niin lähetä minulle sähköpostia. Tiedotteita 
tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista aiheista lähetän sitä ennen tarpeen mukaan.  
 
Tästä erityislaatuisesta ajasta huolimatta, koitetaan nauttia kevään tulosta ja lisääntyvästä valosta. 
Vaikka emme voi järjestää tilaisuuksia emmekä osallistua, pidetään yhteyttä eri tavoin myös 
verkostoissa töiden ja toimintojen merkeissä.  

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 

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

