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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 27.11.2018 

  
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on 27.11.2018 iltapäivällä. 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Mikäli sinulla on aihe-ehdotuksia niin voit lähettää niitä 
minulle sähköpostilla paivi.ruotsala@ely-keskus.fi.  

   

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 

Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) aloittivat syksyllä 2017 
kotouttamisen webinaarisarjan, joka jatkuu edelleen syyskuusta alkaen. 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: 

5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat 
2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? 
14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 
Ohjelmat tulevat sivulle www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista > koulutukset ja 
tapahtumat   

  
Lapsiperhe kotoutuu –kiertue järjestetään syksyn aikana Varsinais-Suomessa eri 
seutukunnissa. Sen tarkoituksena on lisätä lapsiperheiden parissa työskentelevien 
ammattilaisten tietämystä kotouttamiseen liittyvissä käytännön asioissa, eri toimijoiden 
tehtävistä ja rooleista kotouttamisessa sekä ennen kaikkea lisätä lapsiperheiden hyvinvointia 
ammattilaisten osaamisen karttumisen myötä. Enemmän tietoa ja ilmoittautumislinkit Lupa 
auttaa –hankkeen sivulla. 
Koulutuspaikat ja –ajat: 
Loimaa 17.10.2018 klo 9.30-11.30 
Turku 25.10.2108 klo 9-11. 
 
Sujuvasti selkokieltä –Selkokielen puhumisen koulutus työssään maahanmuuttajia 
kohtaaville järjestetään Turussa 5.11.2018 klo 13-15.30. Paikka on pääkirjaston Studio, 
Linnankatu 2. 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  
 

mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
http://youtube-kanavalta/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.lupaauttaa.fi/uutishuone/lapsiperhe-kotoutuu-kiertue/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1104e6af-dbdd-475e-b415-1ee2b70f37cb?displayId=Fin1601838
mailto:miia.ylijoki@turku.fi
mailto:paivi.ruotstala@ely-keskus.fi
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Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminta järjestää työpajan Keho ja mieli -ryhmän 
ohjaaminen maahanmuuttajatyössä. Seuraava työpaja: 15.-16.11.2018, torstai klo 9:30-
15:30, perjantai klo 9:00-15:00. Kaksipäiväisessä työpajassa tutustutaan Serene-hankkeessa 
kehitettyyn Keho ja mieli -ryhmän toimintamalliin. Työpaja on suunnattu sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisille. Kaksipäiväisessä Keho ja mieli -työpajassa kokeillaan ryhmässä 
käytettyjä harjoituksia, käydään läpi ryhmän kokonaisuutta ja keskustellaan mallin 
soveltamisesta omassa työssä. Työpajaan mahtuu noin 20 osallistujaa. Työpaja on maksuton; 
kahvit tarjoamme, lounas on omakustanteinen. Kouluttajina toimivat Serenen 
työntekijät Antti Klemettilä (PsM) ja Laura Happonen (PsM). Ilmoittautumiset ja kyselyt 
sähköpostitse osoitteeseen antti.klemettila@turunkriisikeskus.fi. 
Lisätietoa Serene-toiminnan ryhmistä: 
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-
keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/ 

 
Turun yliopisto järjestää englanninkielisen seminaarin aiheesta etnisten vähemmistöjen 
asema yhteiskunnassa ja markkinoilla “Seminar on Society, Diversity and Markets – 
multidisciplinary discussions on the role of ethnic minorities in society and markets” 
17.10.2018 klo 13.-15.45. Paikka on Turun kauppakorkeakoulu, Rehtoripellonkatu 3, 
luentosali 31. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet SWiPE-hankkeen sivulla täällä. Lisätietoja 
antaa Satu Aaltonen, s-posti satu.aaltonen@utu.fi  

 
Maahanmuuttajat, ammatit ja osaaminen –seminaari järjestetään Turussa 31.10.-
11.11.2018. 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 
 
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.  
 
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. 

 
 

mailto:antti.klemettila@turunkriisikeskus.fi
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/2017/01/19/serene-toiminta-jarjestaa-tyopajan-keho-ja-mieli-ryhman-ohjaaminen-maahanmuuttajille/
http://www.smartworkresearch.fi/fi/society-diversity-and-markets-seminaari-17-10-2018/
mailto:satu.aaltonen@utu.fi
http://www.koulutustakuu.fi/mao/
https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/?x265773=583487
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/d7d01e79-300e-48a2-bde1-0a9263a9d5e6?displayId=Fin1601071
mailto:info.varsinais-suomi@mll.fi
http://www.kotouttaminen.fi/
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Koulutuksia, palveluja ja toimintaa maahanmuuttajille   
   

Turussa järjestetään yrittäjyyskoulutus maahanmuuttajille 22.10.-30.11.2018. 
Koulutushaku on nyt käynnissä ja se on suunnattu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, 
jotka ovat kiinnostuneet toimia yrittäjinä. Koulutus löytyy TE-palveluiden sivuilta numerolla 
680990. Tarkemmat koulutustiedot tästä linkistä. 
 
Turun suomenkielisen työväenopiston Nuorisotakuukoulutus on suunnattu 16-29 –vuotiaille 
maahanmuuttajanuorille. Lukuvuosi on 13.8.2018-14.6.2019 ja nuorisotakuukoulutukseen 
koulutukseen voi ilmoittautua milloin tahansa ympäri vuoden. Ilmoittautuminen nettisivun 
www.turuntyovenopisto.fi kautta tai sähköpostilla elena.levantovskaja@turku.fi. Muiden 
suomen kielen kurssien ja harrastekurssien tiedot ja ilmoittautuminen työväenopiston 
nettisivujen kautta: lmoittaudu > Kurssit > Syksy > Pääluokat > Ilmoittaudu. Täytä lomake ja 
lähetä hakemus. 6.8.2018 alkaen on voinut ilmoittautua myös toimiston kautta, os. 
Kaskenkatu 5. Toimiston aukioloajat ma-to klo 10-15. 
 
Turun Som Nuoriso ry on aloittanut Anna mahdollisuus -hankkeen, jossa autetaan 
henkilökohtaisesti nuoria maahanmuuttajia työnhaussa ja tuetaan heitä verkostojen 
laajentamisessa. Tietoja hankkeen palveluista ja yhteystiedot löydät nettisivulta 
www.annamahdollisuus.fi  

 
Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu, josta saat neuvoa ja opastusta esimerkiksi 
asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä pian 14 eri kielellä. Info-Lango on valtakunnallinen 
palvelu ja voit ottaa sinne yhteyttä puhelimitse tai skypellä. Info-Langon nettisivut www.info-
lango.fi  

 

Raportteja, julkaisuja  
 
OECD:n 5.9.2018 julkaisema raportti käsittelee maahanmuuttoa, kotoutumista ja 
kotouttamista Suomessa. Suomen toiveesta tehty selvitys tarkastelee kotouttamista 
erityisesti työllisyysnäkökulmasta ja sisältää myös vertailutietoa muista OECD-maista. 
Selvityksen mukaan Suomessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti 
maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten kotoutumiseen. Linkki uutiseen, raporttiin ja 
muuhun aineistoon täällä.  
 
Kotouttamisen osaamiskeskus on julkaissut Kotopolulla – järjestöt kumppaneina 
kotouttamisessa –lehden. Se kertoo 22:sta työ- ja elinkeinoministeriön tukemasta 
hankkeesta. Uutinen lehdestä ja linkki julkaisuun täällä.  

 

Korkeakouluopiskelijat etsivät työelämäprojekteja 

 
Turun korkeakoulujen opiskelijoiden Projektiässät etsivät uusia toimeksiantoprojekteja 
syksyllä 2018 starttaavalle uudelle, jo yhdeksännelle Projektiässät-valmennuskaudelle.  
Toimeksiantoprojektissa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden monialainen ryhmä 
ratkoo yhdessä organisaatioiden kehittämishaasteita. Projekti voi sisältää esimerkiksi 

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/680990?searchPhrase=680990&announced=0&sort=1
http://www.turuntyovenopisto.fi/
mailto:elena.levantovskaja@turku.fi
http://www.annamahdollisuus.fi/
http://www.info-lango.fi/
http://www.info-lango.fi/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oecd-suomen-taytyy-kiinnittaa-huomiota-erityisesti-naisten-ja-lasten-kotouttamiseen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotopolulla-kertoo-maahanmuuttajien-kotoutumista-tukevista-hankkeista
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tapahtuman suunnittelua, markkinoinnin ja viestinnän tehostamista tai tuote- tai 
palvelukehitystä. Turkulaisten korkeakoulujen sekä Turun kaupungin yhteinen Projektiässät-
valmennus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden luoda kontakteja alueen työnantajiin ja 
testata osaamistaan aidoissa työelämäprojekteissa. Projektiässiä koordinoi Rekry - Turun 
yliopiston työelämäpalvelut yhdessä Åbo Akademin Arbetsforumin kanssa. Yhteyshenkilö ja 
lisätietoja Maria Henninen, s-posti mjkivin@utu.fi Lisätietoa Projektiässistä ja esimerkkejä 
projekteista sekä asiakaspalautteesta: http://projektiassat.fi/ 

   

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  

 
Haussa 17.10.2018 asti Kotouttamisen osaamiskeskuksen hankerahoitus yhdistysten  
kotouttamistyöhön. Vuoden 2019 avustuksen kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä 
alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. 
Hankerahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustusta.  
 
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 lokakuun 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  

mailto:mjkivin@utu.fi
http://projektiassat.fi/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-17-10-2018-mennessa
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

