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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 HUOM. muuttunut 

päivämäärä 

Tällä kertaa Turun seudun monikulttuurisuusverkoston Monikun teemana ovat maahanmuuttajien 
hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvät teemat. Laita päivä kalenteriisi. Tarkempi ohjelma ja paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.   
 
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, 

webinaarisarjan 27.9.2019 lähetetty ensimmäinen jakso on katsottavissa 

kuukauden ajan  

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta, 
vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta 
ja sukupuolten tasa-arvosta. Ensimmäinen jakso asenteista on katsottavissa kuukauden ajan, joten 
voit järjestää aamukahvit haluamasi ajankohtana. Ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin neljään 
aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Seuraava jakso on perjantaina 25.10. ja teemana on 
turvallisuudentunne.  
Lisää tietoa aamukahveista sekä katselulinkki täällä.  
Tervetuloa mukaan! 

Miten tukea maahanmuuttajia työllistymään? RIECE-hankkeen loppuseminaari 

Turussa 3.10.2019  

Kansainvälinen RIECE-hanke järjestää loppuseminaarin, jossa esitellään vapaaseen käyttöön 
tarkoitettu verkkokurssi sekä kuullaan maahanmuuttajataustaisten omia kertomuksia työllistymisestä 
Suomessa. Seminaarin kieli on englanti. 
Paikka: seminaarihuone Sigma (1. krs), Turun ammattikorkeakoulu, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 
Turku 
Ohjelma 
Ilmoittautuminen  
Lisätietoja: Projektipäällikkö Hanna Kirjavainen, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi, puh. 040 355 0127 
 

Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus -seminaari 8.10.2019, klo 11-16.15 

Helsinki  
Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu työssään maahanmuuttajia kohtaavia, kotouttamisen ja 
pakolaisten vastaanoton toimijoita, järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia sekä 
muita aiheesta kiinnostuneita mukaan kotouttamisen kumppanuusohjelman seminaariin ja 
työpajoihin lokakuussa. Tilaisuuden teemana on maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus. Miten 

https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Rice_ilmoittautuminen_3.10.2019.pdf/89be6606-f1fb-8b2e-cae4-042272e940cb/Rice_ilmoittautuminen_3.10.2019.pdf
http://www.lyyti.fi/reg/RIECE_seminar_0784
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
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sukupuolten välinen tasa-arvo ja osallisuus toteutuvat eri väestöryhmissä? Miten tasa-arvo näkyy 
palveluissa? Miten ja mitä palveluita tulisi kehittää, jotta ne tukevat entistä paremmin 
itsemääräämisoikeutta ja työllisyyttä?   
Kotouttamisen kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä 
edistäviä yhteistyömahdollisuuksia. Kumppanuusohjelman vuoden 2019 kattoteemana on tasa-arvo. 
Seminaarin teemoja tarkastellaan tasa-arvon, miesten ja naisten, näkökulmasta.  
Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 1.10.2019 mennessä.  

Människohandel och det mänskliga mötet –konferens i Åbo den 9.10.2019 

Människohandel är ett aktuellt ämne inom social- och hälsovård. På vilket sätt kan vi som 
professionella bemöta och handleda offer för människohandel i sektorövergripande sammanhang! 
Plats: Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, Åbo. 
Pris: 40 euro per person eller 100 euro för tre personer från samma organisation. 
Program 
Anmälan sist den 1.10.2019 dig här. 
Ytterligare information: Josephine Åberg, e-post: josephine.aberg@novia.fi, tfn +358504705469 eller 
Daniela Sundell, e-post daniela.sundell@novia.fi, tfn +358505645900 
Arrangör: Yrkeshögskolan Novia, Avdelningen för vård och det sociala området 

Monikulttuurinen muisti –projektin loppuseminaari 10.10.2019 klo 12-16, Salo 

Seminaarissa kuullaan Salon Muistiyhdistyksen Memoni-projektin tuloksia aivo- ja muistiterveyden 
edistämisestä, kokemuksia ja vinkkejä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kohtaamisesta sekä 
tutustutaan projektin tuottamiin, monipuolisiin työkaluihin, joita voit hyödyntää ohjaus- ja 
neuvontatyössä.  
Ohjelma 
Paikka: Hilkansali, Vilhonkatu 2, Salo 
Ilmoittautuminen  
Lisätietoja antaa projektityöntekijä Pauliina Römpötti, s-posti etunimi.sukunimi@muistisalo.fi  

Turvallinen kotoutuminen ja vuorovaikutus - rakentava vuorovaikutus 

kulttuurisissa ristiriidoissa ja niiden ratkaisemisessa -koulutus 10.10.2019 

Porissa 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoa jännitteiden ja vastakkainasettelun 
kärjistymisen ehkäisemiseksi, etnisten/ kulttuurikonfliktien ratkaisemiseksi ja vuoropuhelun 
edistämiseksi. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajien, maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten 
kanssa eri organisaatiossa työskenteleville asiantuntijoille. Lisätiedot Päivi Ruotsala, s-posti 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
Paikka: Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori 
Ohjelma ja Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2019. 

Siirtolaisuusinstituutin X Valtakunnallinen Muuttoliikesymposium Turussa 

17.-18.10.2019  

10. kerran järjestettävän valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin teema on Mihin suuntaan Suomi 
kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka. Yksi keynote-puhuja on professori emeritus 
Patrick Manning, (University of Pittsburgh). Hänen esitelmänsä aiheena on Migration in World 
History. Symposiumissa on eri alan asiantuntijoita esitelmöimässä kansainvälisestä muutosta, maan 
sisäisestä muutosta ja liikkuvuudesta sekä ulkosuomalaisista. 
Ohjelma. 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Maahanmuutto%2C+tasa-arvo+ja+osallisuus+8.10.2019+Ohjelma.pdf/6e27c85c-3cc9-2f7a-4da4-8f64b8571684/Maahanmuutto%2C+tasa-arvo+ja+osallisuus+8.10.2019+Ohjelma.pdf
https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/?edit=845#Widget-980
https://network.novia.fi/Events/89/Apply
mailto:josephine.aberg@novia.fi
mailto:daniela.sundell@novia.fi
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Loppuseminaarimainos+Memoni+Monikulttuurinen+muisti.pdf/613133fa-9052-85bd-c584-56b7becd03ab/Loppuseminaarimainos+Memoni+Monikulttuurinen+muisti.pdf.pdf
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=943161091&_k=3ac2RRr2Ud21mUq7U3D6jOXZjWpR907Ohv9baLYyXwlH0Z0hJuRZZctIMG7Ahw4I
mailto:etunimi.sukunimi@muistisalo.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/2019+Asiakas+vieraasta+kulttuurista+ohjelma.pdf/e4c5c9ac-31fe-c2ca-8508-60806c2569b4/2019+Asiakas+vieraasta+kulttuurista+ohjelma.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f88d8ea2-bb9d-4909-9bba-da05191215bc?displayId=Fin1794326
http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/muuttoliikesymposium-0
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Koulutus seksuaalisuuden puheeksi ottamisesta Turussa 22.10.2019  

Kohtaatko työssäsi kulttuurien moninaisuuteen, seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviä 
kysymyksiä? Haluaisitko treenata seksuaalisuuden puheeksiottamista moniammatillisessa ryhmässä? 
Jos vastasit kysymyksiin myöntävästi, tämä koulutus on tehty juuri sinulle! 
Klo 13-15 Mitä minussa tapahtuu? - Harjoituksia itsensä tuntemiseksi 
Klo 15-17 Seksuaalisuuden puheeksiottaminen - Case-työskentelyä 
Kouluttajina toimivat VIGOR-tiimi ja VIGOR-mentorit 
Koulutusaika: tiistai 22.10.2019 klo 13-17 
Koulutuspaikka: Nunnankatu 4, 20700 Turku (HUB Turku)  
Koulutus on täynnä. Peruutuspaikkaa voit tiedustella Tiina Alakärpältä, s-posti 
etunimi.sukunimi@sosped.fi.  

 
Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun –hankkeiden 23.10.2019, klo 12-

15.30 Vantaalla (mahdollisuus osallistua myös verkossa)  
Miniseminaarissa esitellään Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden mallia.  
Hankkeissa on kehitetty uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista 
ja työllistymistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen 
kielen taitoa niin, että ammatillisen koulutuksen suorittaminen on mahdollista.  
Miniseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen webropol-lomakkeella.  

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena –väliseminaari Helsingissä 

30.10.2019 

Seminaarissa pakolaisuutta käsitellään kohtaavan ja yksilöllisen asiakastyön sekä dialogisuuden 
teemojen kautta. Tavoitteena on antaa uusia työkaluja ja perspektiiviä asiakaspalvelun 
henkilökohtaistamiseksi ammattilaisille ympäri Suomea. Tilaisuus koostuu aamupäivän 
asiantuntijapuheenvuoroista ja iltapäivän vapaamuotoisemmista ryhmätiloissa järjestetyistä 
keskusteluista ja tapahtumista. 
Ohjelma ja Facebook-tapahtuma 
Aika: 30.10.2019 klo 9.00-15.00 
Paikka: Keskuskirjasto Oodi / Maijansali, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki 
Seminaari on jo tällä hetkellä täyteen varattu. Voit ilmoittaa osoitteeseen raisa.manttari@ely-
keskus.fi, jos haluat jonottaa peruutuspaikkaa.  

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus MoniERKO, haku 2.9.-

1.11.2019   

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen, työelämälähtöinen 
kokonaisuus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille ja on laajuudeltaan 30 op. Koulutuksen aiheina 
ovat kansainväliset muuttoliikkeet, kotoutuminen, monikielisyys ja kultuurienvälinen viestintä, 
kulttuuritietoiset työkäytännöt, ihmisoikeudet ja lainsäädäntö. Koulutus alkaa tammikuussa 2020. 
Lue lisää Turun yliopiston sivuilta. Lisätietoja: Kia (Katarina) Lundqvist, kia.lundqvist@utu.fi  

Missä ulkomaalaiset tytöt ovat –koulutus Turussa 11.11.2019  

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.  
Aika: 11.11.2019 klo 10-16 
Paikka: Vimma, Aurakatu 16, Turku 

mailto:etunimi.sukunimi@sosped.fi
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1822545&SID=21020696-16fe-491c-9cc3-641f6efb8d5d&dy=203961993
https://www.facebook.com/events/334443907445313/
mailto:raisa.manttari@ely-keskus.fi
mailto:raisa.manttari@ely-keskus.fi
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/maahanmuuttotyo-ja-monikulttuurisuus/monierko
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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 
representatives, public service providers and international talents. The event is free of charge and in 
English. For more information, please visit Talent Boost Summit event website. 
Time: Tuesday 12th of November 
Venue: Logome Teatro, Köydenpunojankatu 14, Turku  
Registration and further information 

Monikulttuurinen palveluohjaus: Väärinymmärryksistä kohti kaksisuuntaista 

kotoutumista -seminaari 22.11.2019 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 -palveluohjaushankkeen (STEA, 2016 - 2019) järjestämässä 
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 
Aika: 22.11.2019 klo 9-12.15  
Paikka: Yhteisötalo Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku 
Lisätiedot: Lotta Häkkinen, s-posti etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi, puh 044 240 3175 
 
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. 

 

Koulutuksia ja toimintaa maahanmuuttajille 

KOROKE-hankkeen työnhakukoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille 

Aiotko hakea työpaikkaa Suomesta ja suomen kielellä? Etkö tiedä, mistä voisi etsiä sopivia 
työpaikkoja?  Kaipaatko ohjausta cv:n ja työhakemusten laatimisessa? Haluatko harjoitella 
työhaastattelua ja saada palautetta siitä? Jos vastasi yhteen tai useampaan kysymykseen 
myöntävästi, Koroke-hankkeen työnhakukoulutus on sinua varten! Ilmoittaudu ja varaa aika 
valintahaastatteluun tästä linkistä. Haastattelu voidaan tehdä myös videopuhelun kautta.    

mailto:etunimi.sukunimi@mimmi.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoqZWahSZ9vzToFdDDDAGrLwd2eAei3mdA4FpINQas1W6mYA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/talent-boost-summit-2019/
https://www.lyyti.fi/reg/TalentBoostSummit
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.kotouttaminen.fi/
http://bit.ly/koroke-työnhaku
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Ensimmäinen ryhmä alkaa 2.10., toinen 27.11.2019. Pienryhmäopetukseen kokoonnutaan 
keskiviikkoisin klo 13.00–16.30. Henkilökohtaiset ohjaustapaamiset sovitaan erikseen. Koulutus on 
suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttajille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei 
ole suomi. Suomen kielen taitotason pitää olla vähintään A2. Ryhmään otetaan 12 opiskelijaa. 
Osallistuminen on maksutonta. Rohkeasti työnhakuun! -koulutus järjestetään Turun yliopiston 
Brahea-keskuksessa, ICT-Cityssä Kupittaan aseman vieressä.  
Lisätietoja antaa Heli Kamppari, s-posti etunimi.sukunimi@utu.fi.  

Kodista töihin – unelmaa kohti –ryhmätoiminta työttömille naisille alkaa 

Turussa   

Turun kaupungin Maahanmuuttajien osaamispisteen järjestämä tapaamisten sarja koostuu sekä 
työelämän yleisinfoista sekä ”pyöreä pöytä” -tapaamisista, joihin naiset tulisivat keskustelemaan 
omista kokemuksista. Aiheina mm. työhön ja koulutukseen hakeminen Suomessa, tuen saaminen 
muilta samassa tilanteessa olevilta naisilta ja myös mahdollisuus kartoittaa omaa urapolkua ja 
työllistymismahdollisuuksia Osaamispisteen neuvojien avulla. Kaikki infot ja keskustelutilaisuudet 
pidetään selkosuomeksi sekä jokaisessa tapaamisessa on erikielisiä neuvojia, jotka pystyvät 
auttamaan ja tulkkaamaan tarvittaessa.  
Ma 14.10 klo 14-16 Yleisinfo 
To 24.10 klo 14-16 Yleisinfo 
Ma 11.11 klo 14-16 ”Äitinä työelämässä” 
To 21.11 klo 14-16 ”Kohti unelmatyötä” 
Ma 9.12 klo 14-16 ”Koulutuksella eteenpäin” 
Ma 16.12 klo 14-16 ”Työ ja yrittäjyys” 
Paikka: Työpiste, Käsityöläiskatu 10, Turku  
Lisätiedot: Veronika Redin, puh. veronika.redin@turku.fi puh. 040 684 1986 ja Victoria Frost, puh 
victoria.frost@turku.fi, puh 040 662 6982, s-posti etunimi.sukunimi@turku.fi  

Yrittäjyysvalmennusta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille verkossa 

Koulutus toteutuu pääosin verkossa eli siihen voi osallistua kaikkialta Suomesta ja sen laajuus on 10 
op. Koulutuksen järjestäjänä myös Turun ammattikorkeakoulu. Lisätietoja ja hakeutumisen ohjeet 
Turun AMK:n verkkosivulla.  
Lisätietoja: Tiina Hirard, puh. 044 9074992, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi   

Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus VARIANTTI 

haussa  

Koulutus alkaa tammikuussa 2020 ja haku päättyy 17.12.2019. Osallistujille laaditaan 
henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon sisältyvät rinnastuspäätöksen mukaiset 
varhaiskasvatuksen opinnot sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät 
kieliopinnot. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, ja niiden suorittaminen on mahdollista työn 
ohella. Lähiopetus järjestetään Turussa ja Raumalla, verkkoympäristössä toteutetaan reaaliaikainen 
kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu. 
Lisätiedot ja hakulomake 
Lisätietoja antaa suunnittelija Heli Kamppari, puh 040 182 0875, s-posti etunimi.sukunimi@utu.fi  

 

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@utu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi
https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/yrittajyysmaahanmuuttajille/
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/koulutusta-ja-ohjausta-maahanmuuttajataustaisille
mailto:etunimi.sukunimi@utu.fi
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Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  
 

Kotoutumista tukeva Guider Game –mobiilipeli ja opettajan opas nyt 

ladattavissa verkosta   

Gamu ry:n tuottama, maahanmuuttajanuorten kotoutumista tukeva mobiilipeli Guider Game on 
valmistunut. Peli on ladattavissa ilmaiseksi Android, iOS ja Windows-versioina. Guider Game on 
kokoelma rennolla otteella toteutettuja minipelejä, jotka tutustuttavat pelaajan suomalaiseen 
yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, luontoon, historiaan, opiskeluun ja työelämään. Peliä voi pelata 
suomeksi, selkosuomeksi, englanniksi, arabiaksi, kurdiksi, somaliksi ja dariksi.  
Guider Game ja opettajan opas 
 
Kielitietoisen opettajan opas julkaistu  

eNorssin yhteistyöverkosto on julkaissut kielitietoisen opettajan oppaan. Teoksen on toimittanut 
Tarja Ruohonen ja sitä ovat olleet kirjoittamassa lukuisat harjoittelukoulujen opettajat. 
Kielitietoisen opettajan opas 
 

Uusia kuvakommunikaatiomateriaaleja arjen tilanteisiin  

Humakin hallinoma KUVAKO-hanke on tuottanut uusia materiaaleja Papunetiin sekä 
kuvakommunikaatioon perustuvan mobiilisovelluksen. 
Lisätietoa hankkeesta ja materiaaleista Humakin verkkosivulla.  
 
PoLut hankkeen tuottamat opaskortit luontotyöpajojen toteuttamisen tueksi on 

julkaistu  
Luontotyöpajojen opaskorteissa esitellään Pohjoinen Luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa -
hankkeessa kehitettyjä elämyksellisiä ja yhteisöllisiä luontotyöpajoja maahanmuuttajaryhmille eri 
vuodenaikoina. Työpajojen tarkoituksena on tutustuttaa eri kulttuuritaustaisia maahanmuuttajia 
pohjoiseen luontoon ja luonnonkäyttötapoihin sekä rohkaista heitä käyttämään asuinympäristönsä 
lähiluontoalueita. Kotoutumista tukevissa työpajoissa hyödynnetään luonnon sosiaalisia, fyysisiä ja 
psyykkisiä hyvinvointi- ja terveyshyötyjä ja osallistamisen voimauttavia vaikutuksia. Lisäksi niissä 
noudatetaan luontolähtöisen Green Care -toiminnan periaatteita, joita ovat ammatillisuus, 
tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Tutustu aiheeseen tarkemmin ja lataa kortit käyttöösi Lapin 
ammattikorkeakoulun sivuilta.  
  
Euroopan neuvoston GREVIO-komitea (Group of Experts on Action against 

Violence against Women and Domestic Violence) on julkaissut Suomea koskevan 

raporttinsa  

Raportissa otetaan myös kantaa siihen, miten kunniaan liittyvää väkivaltaa ehkäistään Suomessa. 
Raportti (toistaiseksi vain englanniksi)  

 

Uutisia  
 

Budjettiriihen kirjauksia   

Hallitus käynnistää työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kokonaisuudistuksen. Tavoitteena on 
merkittävä työllisyyden kasvu. Kansainvälisen rekrytoinnin edistämistä tukee työperäisen 
maahanmuuton tehtävien siirtäminen sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. 
Tavoitteena on vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta, työmarkkinoiden kohtaantoa, yritysten ja 
TKI-toiminnan kasvua ja kansainvälistymistä, investointien houkuttelua, ulkomaalaisten 

https://gamu.fi/lataa-guider-game
http://www.enorssi.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/mobile/index.html?fbclid=IwAR0oI2WOop-6B1WhxK3FVaomcZx_aZJ4G647uMqIvrupGParg6qWSq7xdRw#p=1
http://kuvako.humak.fi/
https://issuu.com/lapinamk/docs/lapin_amk_polut_ideoita_ja_ohjeita_/1?ff&showOtherPublicationsAsSuggestions=true
https://issuu.com/lapinamk/docs/lapin_amk_polut_ideoita_ja_ohjeita_/1?ff&showOtherPublicationsAsSuggestions=true
https://rm.coe.int/grevio-report-on-finland/168097129d
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opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen kiinnittymistä sekä työnantajien rekrytointi- ja 
monimuotoisuusosaamista. 
Lue työ- ja elinkeinoministeriön koko tiedote 17.9.2019 
 
Lukusuositus: Kotoutumisentukena -blogi 

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu on kehitetty yhdessä eri toimijoiden kanssa kotoutumisen 
parissa toimivien yhteiseksi foorumiksi. Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämässä verkkopalvelussa 
voi ilmoittaa ja hakea matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, esimerkiksi kielikursseja 
ja vertaisryhmiä. Palvelu tukee etenkin järjestöjen sekä maahan muuttaneiden ohjausta ja 
neuvontaa tekevien viranomaisten yhteistyötä. Tällä hetkellä palvelu on käytössä Uudellamaalla ja 
tulossa käyttöön Pirkanmaalla. Lue lisää kotoutumisentukena-hankkeesta projektisuunnittelija Elina 
Kutramoisen kirjoittamasta blogista.   
 

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  
 

Euroopan komission AMIF-haku käynnistyy marraskuussa  

Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Haku kestää tammikuun 
puoliväliin saakka. 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. 
 
  

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoministeri-tyollisyyspaketti-nopeuttaa-tyollistymista-ja-lisaa-osallisuutta
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/oletko-kotoutumisentukena-yhteistyo-vaatii-kokeilemista-ja-sitoutumista
https://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/seuraava-amif-haku-kaynnistyy-marraskuussa
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
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Valtakunnallinen koulutustarvekysely toimijoille – osaamisen 

vahvistamisen tarpeet maahanmuuttajien kotouttamiseen 

liittyvissä aiheissa 

  
Kotona Suomessa -hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta 
maahanmuuttoon ja kotouttamistyöhön liittyvistä koulutustarpeista. Kyselyn pääasiallisena 
kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, varhaiskasvatuksessa, 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projektityössä, kolmannella 
sektorilla, yksityisellä sektorilla tai elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa viranomaistehtävissä 
sekä päättäjinä. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi 
järjestää. Kyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen viimeisen toimintavuoden 2020 koulutusten 
suunnittelussa. Hankkeessa järjestettävien koulutusten tavoitteena on tukea eri alueiden toimijoiden 
kotoutumista tukevien palveluiden ja niihin liittyvän osaamisen kehittämisessä. Kotouttaminen 
kuuluu kaikille toimijoille, myös niille, jotka eivät tee siitä päätyönään. Monialainen yhteistyö on 
paras edellytys maahanmuuttajan kotoutumiseen. Vastaathan kyselyyn 15.10. mennessä. 
Kyselyn linkki  
Lisätietoja antaa aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
Kiitos etukäteen vastauksestasi.  

 

Hyvää syyskautta kaikille!  

Seuraava uutiskirje tulee lokakuun lopussa. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
https://link.webropolsurveys.com/S/E4F7E840D1A3B52F
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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

