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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 helmikuussa 

  
Turun seudun monikulttuurisuusverkoston seuraava tapaaminen on helmikuun lopulla ja siitä 
tulee erillinen kutsu.   

 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

  
Varsinais-Suomen nivelvaiheen koulutusten info on perjantaina 1.2.2019 klo 12-14.  
Paikka: Ammattiopisto Spesia, Vähäheikkiläntie 50, Turku.  
Esiteltävät koulutukset:  
Kielikoulutukset 

 Turun kristillinen opisto (aikuisten perusopetus ja suomen kielen koulutukset) 

 Loimaan evankelinen kansanopisto (aikuisten perusopetus) 

 Turun ammatti-instituutti (aikuisten perusopetus) 

 Turun suomenkielinen työväenopisto (KOKO) 

 Paasikivi-opisto (Numa, Javak)   
Erityisopetuksena järjestettävä koulutus 

 Ammattiopisto Spesia (Valma ja Telma) 

 KTO (polut 1, 2 ja 3)  
Muut peruskoulun jälkeiset koulutukset 

 Kaarinan kaupunki (kymppiluokka) (Kaarinan Pajamestarit ry) 

 Turun kristillinen opisto (kymppiluokka) 

 Loimaan evankelinen kansanopisto (kymppiluokka) 

 Turun ammatti-instituutti (Valma) 

 Turun aikuiskoulutuskeskus (AKK) (Valma, vain maahanmuuttajille) 

 Raseko Raisiossa (Valma) 

 Salo (Valma ja mahdollisesti kymppiluokka) 

 Novida Loimaalla ja Uudessakaupungissa (Valma)  

 Turun iltalukio (lukiostartti) 

 
Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeudet -seminaari järjestetään lauantaina 9.2. klo 
9–16 Turun yliopiston Educariumissa (Assistentinkatu 5, Turku). Seminaari on suunnattu 
ensisijaisesti maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten opettajille ja ohjaajille 
eri koulutusasteilla. Se sopii myös muille maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien 
tunnistamisesta ja taustoista sekä tarvittavista tukipalveluista kiinnostuneille. Seminaarin 
puhujat ovat alan asiantuntijoita, joilla on laaja käytännön kokemus maahanmuuttajien 
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kanssa työskentelystä. Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki osoitteessa 
http://utu.fi/opettajaksisuomeen. Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 4.2. Turun yliopiston 
Brahea-keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen järjestämään seminaariin on vapaa pääsy. Se 
on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa täydennyskoulutusta. 
 
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallinnoiman ja päättyvän Kototakuu-hankkeen 
päätösseminaari järjestetään tiistaina 19.2.2019 klo 12-15 Kulttuuritalo Kivassa 
(Horninkatu 21, Salo). Seminaarissa puhuu mm. palkittu valokuvaaja ja journalisti Meeri 
Koutaniemi. Seminaarissa kuullaan myös hankkeen asiakkaiden tarinoita. Lisätietoja 
lähiaikana.  
 
SateenaariKoto ry:n hallinnoima Pikku-Mustikka-opetuskoti –hankkeen (ESR) 
loppuseminaari ”Osallisuuden merkitys - maahanmuuttajataustainen nainen suomalaisessa 
yhteiskunnassa” järjestetään 7.3.2019 klo 9-13 Kaarina-talossa Kaarinassa, 
Lautakunnankatu 1. Tilaisuuden avaa Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta. Seminaarissa 
kuullaan puheenvuorot mm. Siirtolaisuusinstituutin tutkijalta Marja Tiilikaiselta, vuoden 2018 
pakolaisnaiselta Sirwa Farikilta ja kokemusasiantuntijalta Shiva Haghdoustilta. Lisäksi 
toimintaan osallistuneet naiset ja ohjaajat esittelevät opetuskoti Pikku-Mustikan toimintaa. 
Ohjelma on nähtävissä SateekaariKoto ry:n nettisivuilta. Ilmoittautuminen 28.2.2019 
mennessä. Lisätiedot: projektipäällikkö Minna Maanpää, s-posti 
etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi   
 
Varaa kalenteristasi keskiviikko 17.4. klo 8.30-15.30 (Ammatti-instituutti: 
Lemminkäisenkatu 14-18 B, Turku), sillä silloin pidetään Töissä täällä - Työkaluja ja 
ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen -seminaari. Tilaisuudessa tarjoillaan 
käytännön työkaluja, ratkaisuja ja kokemuksia maahanmuuttajien työllistymiseen ja 
koulutukseen sekä kahvia, lounasta ja verkostoitumista. Seminaaripäivään voi osallistua koko 
päiväksi tai puoleksi päivää. Aamupäivän työpajatyöskentelyssä tarjotaan työkaluja ja 
motivaatiota työnhakuun ja koulutukseen erityisesti maahanmuuttajille, opettajille ja 
neuvojille. Iltapäivällä puolestaan kuullaan eri puheenvuoroissa ratkaisuja maahanmuuttajien 
työllistymiseen. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä viisi maahanmuuttajien työllistymiseen 
viime vuodet paneutunutta hanketta: Baana, Nuotta, Osallisuuden polku 
maahanmuuttajanuorille, Työllistymisen polku maahanmuuttajille ja Vertaista vailla. 
Seminaarin tarkempi ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen julkaistaan lähiaikana. 
Huomaathan, että seminaarin päivämäärä on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta.  
 
Pisara-yhdistyksen kevään luentosarja teemalla ”Muutto on ikuista. Suomeen, Suomessa, 
Suomesta.” Muuton kokeneet, Suomessa asuvat ja monista syistä muuttaneet henkilöt 
tarkastelevat kokemuksiaan eri näkökulmista. Luennot ovat tiistaisin kerran kuukaudessa klo 
18-19.30. Paikka Pääkirjaston Studio, Linnakatu 2.  
29.1. Egyptiläisten siirtotyöläisten lapsesta Arabiemiraateissa hammaslääketieteen 
tohtoriopiskelijaksi Suomen Turkuun Tohtoriopiskelija ja Student Ambassador Tarek Omran, 
Turun yliopisto  
26.2. Särkynyt maa, anteeksianto ja jälleenrakennus. CAFIS/ANTEEKSIANTO-prosessi 
rakentamassa Somaliaa. Suomen somalialainen toimittaja Wali Hashi, Anteeksianto-prosessin 
käynnistäjä Turusta  

http://utu.fi/opettajaksisuomeen
https://www.sateenkaarikoto.fi/sateenkaarikoto/uutiset/osallisuuden-merkitys-maahanmuuttajataustainen-nainen-suomalaisessa-yhteiskunnassa-seminaari-7.3.2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWPK9oM3d21ml1Tp3LsrAFxiC_oP1MUuxru82mIogL5OvweA/viewform
mailto:etunimi.sukunimi@sateenkaarikoto.fi
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26.3. Suomeen, Suomessa, Suomesta muuttajat. Keitä he ovat? Kertojina mm. 
pirkanmaalainen Lapin sodan evakko Antero, helsinkiläinen Karjalan evakko Marja, Ruotsin ja 
EU:n siirtotyöläinen ja paluumuuttaja Merja, rakkauden tuoma Andrew, opiskelun tuoma 
Tarek, ja paon tuoma Sagal.  
23.4. Media rajaa ymmärrystäni – koettuja esimerkkejä. Ovatko Suomeen muuttajat köyhiä, 
osaamattomia, oppimattomia? FM Lea Kuusilehto-Awale, toinen puhuja vahvistetaan 
myöhemmin  
28.5. 18.30-20.00 Huom. aika! Ammatiksi myötätunto. Lähihoitajasta lääkäriksi Suomessa. 
Työ syöpäsairaiden lasten ja -vanhempien parissa. FT, vaativan erityistason psykoterapeutti 
Florence Schmitt, lastenpsykiatrian klinikka, TYKS 

 
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. 

 

Hankkeita ja toimintaa maahanmuuttajille   
   

DaisyLadies ry:n vuoden 2019 toiminta on alkanut.  
Hyvinvointikeskus Muistola, osoite Linnankatu 41, on avoinna ma-pe klo 9-16. Toimintaan 
ovat tervetulleita mukaan kaikenikäiset maahan muuttaneet sekä syntysuomalaiset naiset. 
Muistolan kurssimuotoisen toiminnan aiheina mm. suomen kieli, ompelu, käsityöt, liikunta, 
terveys, ruuanlaitto, kahvilatoiminta, puutarhanhoito, ATK ja omaishoitajuus. DaisyLadies ry 
järjestää Muistolassa ryhmämuotoista kotoutumista edistävää mentori- ja 
vertaistukitoimintaa arabian- ja somalinkielisille maahanmuuttajanaisille. Erityisenä 
kohderyhmänä ovat naiset, joilla ei 
ole ollenkaan tai on hyvin vähän kielitaitoa, lukutaitoa, koulutus- tai työtaustaa. Toiminta 
toteutetaan pääasiassa ryhmälähtöisesti ja se sisältää mm. suomen kielen opiskelua sekä 
tietoa yhteiskunnallisista asioista/palveluista. Löydä minut –ryhmät on suunnattu sekä 
maahanmuuttajataustaisille että syntysuomalaisille ikäihmisille. Ryhmissä voidaan 
esim. valmistaa ruokaa, tehdä käsitöitä, pelata lautapelejä, käydä retkillä ja auttaa 
erilaisissa arjen ongelmissa. Ryhmän tavoitteena on ikäihmisten aktivointi sekä hyvinvoinnin 
parantaminen fyysisesti ja psyykkisesti yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Löydä minut –
ryhmien kokoontumispaikat:    

 Runosmäen Vanhuskeskuksen tiloissa (Varusmestarintie 14) 

 Muistolassa (Linnankatu 41) 

 Varissuolla Yhdessä-yhdistyksen tiloissa (Nisse Kavon katu 3) 

 Jyrkkälässä Bertan Olkkarissa (Jyrkkälänkatu 4 B) 
DaisyLadies järjestää hemmottelupäivän naisille kerran kuukaudessa maanantaisin 4.2., 4.3., 
1.4., 6.5., 3.6., 2.9., 7.10. ja 4.11. klo 11-15 osoitteessa Taimi II, Puutarhakatu 21, 20100 
Turku. Naisten ja tyttöjen jalkapallokerho on aloittanut 15.1. ja se kokoontuu tiistaisin klo 
16-17-30. Paikkana on Pääskyvuoren koulun alasali, Talvitie 10.  
Lisätietoja toiminnasta nettisivuilta www.daisyladies.com sekä sähköpostilla 
daisyladies.turku(a)gmail.com  
  

http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.daisyladies.com/
mailto:daisyladies.turku@gmail.com
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Sateenkaari Koto ry:n Opetuskoti Mustikan pop up –palveluohjaus jatkuu vuonna 2019. 
Pop up Mustikka tarjoaa maahanmuuttajataustaisille naisille kohdennettua jalkautuvaa 
palveluohjausta. Tarkempana kohderyhmänä ovat Suomessa jo jonkin aikaa asuneet, 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat perheenäidit. Tarjoamme palveluohjausta 
erilaisissa arjen toimintaympäristöissä – paikoissa, joissa naiset liikkuvat tai joihin heidän on 
helppo tulla. 
Mistä palveluohjausta saa? 
Keväällä 2019 palveluohjausta saa Halisten Opetuskoti Mustikasta, Pansio-Pernon alueella Me-
talosta (http://fingerroos.net/toiminta/me-talo) sekä Raisiossa. Lisäksi työntekijämme 
liikkuvat Runosmäessä osana Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n Perhelinjan 
toimintaa (https://vslj.fi/perhelinja/). 
Palveluohjaus tarjoaa tukea erilaisten suomenkielisten asioiden hoidossa ja arkeen liittyvissä 
kysymyksissä. Siellä autetaan esimerkiksi lomakkeiden täytössä, koulutukseen ja 
työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä, oikeiden palveluiden löytämisessä sekä elämän 
erilaisissa haastekohdissa. Palveluohjauksen tavoitteena on vahvistaa itsenäistä 
elämänhallintaa ja ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta. 
Miten ammattilainen voi ohjata asiakkaan palveluohjauksen pariin? 
Kysy lisää tai varaa suoraan ohjausaika soittamalla työntekijöille. Halisissa aikoja 
palveluohjaukseen on pääsääntöisesti Opetuskodin aukioloaikoina (ma-to 9-14). Pansio-
Pernon, Raision ja Runosmäen aikojen ja paikkojen osalta kysy ajankohtaiset tiedot 
hankekoordinaattorilta Lotalta. 
Lisätietoja: 
•Lotta Häkkinen, hankekoordinaattori, p. 044 2403175, lotta.hakkinen(a)sateenkaarikoto.fi 
•Kira Laaksonen, palveluohjaaja, p. 044 2317296, kira.laaksonen(a)sateenkaarikoto.fi 
https://www.sateenkaarikoto.fi/opetuskoti-mustikka  
  
Pisara-yhdistyksen (Ocean in a Drop-Developing Together/Pisarassa Valtameri - Kehitytään 
Yhdessä ry) toimintaa keväällä 2019: 
Opetus ja ohjaus 
1. PERUSKOULUN OPINTOJEN TUKI ma ja ke klo 9-12. Paikka: Tuurin Tupa, Tuureporinkatu 14 
2. SUOMEN YKSILÖLLINEN INTENSIIVIOPETUS ke klo 18-20 Paikka: Pohjolankatu 4 
3. SUOMEN INTENSIIVIKURSSI KESÄKUUN ALUSSA 
4. MIESTEN KERHO. Kohotetaan kuntoa, pohdiskellaan, käydään viihteellä Paikka: Aurala, 
Aurora-Sali, käynti pihapuolen rapusta, Satakunnantie 10. Lauantaisin klo 14-16 alkaen 19.1. 
lukukauden loppuun. Ei talvilomalla. 
Info 
MINNE OPISKELEMAAN SEURAAVAKSI? Tietoa peruskoulun ja lukion suorittamisen 
vaihtoehdoista, ammatillisesta koulutuksesta, korkeakouluista ja avoimesta yliopistosta.  
Ajat: lauantaina 26.1., 9.2., 2.3., ja 13.4. klo 12-14. Tarpeen mukaan lisäkertoja. 
Paikka: Aurala, Aurora-sali, käynti pihanpuolen rapusta, Satakunnantie 10, Turku.  
Lisätietoja: pisarary@gmail.com  
Facebook.com/pisarary ja www.pisarary.yhdistysavain.fi  
 
  

http://fingerroos.net/toiminta/me-talo
https://vslj.fi/perhelinja/
https://www.sateenkaarikoto.fi/opetuskoti-mustikka
mailto:pisarary@gmail.com
http://www.pisarary.yhdistysavain.fi/
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Auralan Setlementti ry:n hankkeet ja kurssit maahanmuuttajille: 
- JOK - jalkautuva osaamisen kehittämisklinikka työssä käyville maahanmuuttajille (ESR 2018-
2021) 
- PETU - perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille, alkaa helmi-maaliskuun vaihteessa (Stea 
2019-2021) 
- Suomen kielen kurssit maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika on päättynyt. Ensimmäinen 
kurssi alkaa maaliskuussa (Opetushallitus 2019-2020) 
- Perustaidot haltuun! perustaitojen (kieli, matematiikka, tietotekniikka, taloustaidot, 
yhteiskuntataidot) opetusta yksiö- ja ryhmämuotoisesti sekä jalkautuen yhdistyksiin ja 
yhteisöihin (Opetushallitus 2019-2020) 
- Digitaidot tarjottimelle, digitaitojen opetusta (Opetushallitus 2019-2020) 
Tarkemmat kuvaukset näistä ja yhteystiedot Auralan nettisivuilla: 
https://aurala.fi/setlementti-2/hankkeet/  
Lisätiedot: toiminnanjohtaja-rehtori Sannaleena Härkönen, s-posti 
etunimi.sukunimi@aurala.fi  
 
Turun ammattikorkeakoulussa alkaa YOUME - Mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen 
voimavarana –hanke Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 
rahoituksella. Hankkeen tarkoituksena on tukea kolmansista maista tulleiden 
maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistämällä mielenterveyttä sekä varhaista 
hoitoon hakeutumista mielenterveysongelmien ilmentyessä. Hankkeen tavoitteena on 
maahanmuuttajien ohjaaminen ottamaan puheeksi mielenterveyteen liittyvät asiat omassa 
yhteisössään. Hankkeessa tuotetaan malli mielenterveyslähettiläänä toimimiseen 
maahanmuuttajayhteisöissä. Hankkeessa ovat mukana myös mm. Turun kriisikeskus, ja 
SateenkaariKoto ry.  
 
Sondip ry:n eli Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry:n järjestämät 
koulutukset ja tapahtumat löydät sivulta www.sondip.com  
 
Yhdessä-yhdistys ry:n kevään 2019 toiminnan ja kalenterin löydät sivulta 
http://www.yhdessa.org/fin/blog/  

 
 

Työvoimakoulutuksia maahanmuuttajille Turussa    
   

Nyt on haussa monia kevätkaudella alkavia koulutuksia maahanmuuttajille. Haussa ovat 
mm. ohjelmointikoulutus, kiinteistönhoitajakoulutus, linja-autonkuljettajakoulutus, 
meriteollisuuden töihin ja koulutukseen valmistava koulutus sekä puhdistuspalvelualan 
koulutus. Lisäksi haussa on monia suomen kielen koulutuksia eri ammattialoille. Tiedot 
koulutuksista ja hakeminen te-palvelujen verkkosivulla. 
  

https://aurala.fi/setlementti-2/hankkeet/
mailto:etunimi.sukunimi@aurala.fi
http://www.sondip.com/
http://www.yhdessa.org/fin/blog/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?locations=Turku&announced=0&sort=1
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Yhdistyksille    
   

Turun kaupungin avustukset yhdistyksille ovat muuttuneet. Kaupunki järjestää 
infotilaisuuden yhdistyksille kaupungilta haettavista tuista ja avustuksista, joita voi hakea 
yhdistysten toimintaan, vuokraan, työntekijän palkkaukseen, liikunta-, nuoriso- ja 
kulttuuritoimintaan, sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan ja tilojen käyttöön.  
Aika: Keskiviikko 13.2.2019 klo 16.30-19.00.  
Paikka: Pääkirjaston Studio, Linnankatu 2, Turku. 
Lisätietoja: Kulttuurikoordinaattori Miia Ylijoki, s-posti etunimi.sukunimi@turku.fi  
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!  

 

Raportteja, julkaisuja, työkaluja  
 
Salon muistiyhdistyksen Memoni-Monikulttuurinen muisti –projekti jakaa tietoa aivo- ja 
muistiterveyden edistämisestä ja muistisairauksista eri kieli- ja kulttuuriryhmille. Projekti 
on toiminut jo kolme vuotta ja monet maahanmuuttajien terveyteen ja kotoutumiseen 
liittyvät haasteet ovat tulleet ilmi hankkeessa. Projektissa on tehty erikielistä materiaalia 
(arabia, kurdi-sorani, venäjä, kiina, englanti) aivoterveydestä, yksinäisyydestä, päihteistä ja 
vapaaehtoistyöstä. Nämä materiaalit ovat kaikkien käytössä ja tulostettavissa sivuilla 
www.muistisalo.fi/projektit (Memoni-projekti ja sen materiaalit ovat sivun alimmaisena, 
joten vieritä sivun loppuun.) Lisäksi sieltä löytyvät linkit erikielisiin videoihin edellä 
mainituista aiheista. 

 
Papyrus – nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamisen kehittäminen –
projektissa tehtiin kansainvälisesti seuraavia asioita vuosina 2017-2018: 

 Raportti hyvistä työkäytännöistä nuorten 13–30-vuotiaiden maahanmuuttajien kanssa 
tehtävässä työssä Euroopassa.  

 Valmennuspaketit: 
1. Monikulttuurinen ymmärrys ja työ monikulttuurisessa ympäristössä 
2. Maahanmuuttajaperheiden inkluusio 
3. Maahanmuuttajanuorten sosioekonominen tukeminen 
4. Psykososiaalinen tuki nuorille maahanmuuttajille 
5. Hyväksikäytön ennaltaehkäisy.                                                                                              
Valmennuspaketit sisältävät sekä tietoa aiheesta että harjoituksia, joilla ko. asiaa 
voidaan oppia. 

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit ladattiin kahteen avoimeen oppimisalustaan.  
Englanniksi: www.papyrus-project.org  
Suomeksi: https://papyrus5.webnode.fi  
Lisätietoja antaa Suomen osuudesta vastaava projektipäällikkö Outi Linnossuo, s-posti 
outi.m.linnossuo(a)turkuamk.fi 
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat Mari Liukkunen ja Hülya Tokgöz ovat tehneet 
opinnäytetyön ”Parempi arki lasten kanssa: opas ja kuvakortit työntekijöille 
maahanmuuttajavanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistamisen tueksi.” Opinnäytetyö on 
luettavissa Turun ammattikorkeakoulun kokoelmasta. Työntekijän opas ja kuvakortit ovat 

mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi
http://www.muistisalo.fi/projektit
http://www.papyrus-project.org/
https://papyrus5.webnode.fi/
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158958/Tokgoz_Hulya-Liukkunen_Mari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://varsinaissuomenpiiri-mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/2ae73a15161f6228c8eb6789bf0d2aa2/1547202951/application/pdf/587178/Parempi%20arki%20lasten%20kanssa_Opas.pdf
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luettavissa MLL:n Varsinais-Suomen piirin materiaalipankissa. Materiaaleja voi hyödyntää mm. 
päiväkodeissa, neuvoloissa ja perhetyössä.  
 
Väitös: Maahanmuuton hallinnon ilmentymät hallittavien keskuudessa: Maahanmuutta-
jien taloudellinen sopeutuminen arktisen alueen näkökulmasta. Oikeustieteen maisteri 
Nafisa Yeasmin käsittelee väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kielteisesti pohjoiseen 
suuntautuvaan maahanmuuttoon. Lue lisää väitöksestä Lapin yliopiston nettisivuilta. 
 
Suomeen ykkössija Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa – Forssan sovittelumalli 
turvapaikanhakijoiden ja paikallisten välillä palkittiin. ECPA 2018 -kilpailun teemana oli 
poliisin laaja-alainen yhteistyö paikallistasolla. Lue lisää Ylen uutisesta 
 

Rahoitus- ja hankemahdollisuuksia  

 
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämiseen 
1.1.2019 alkaen. Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja 
elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat voivat 
hakea 1.1.–31.3.2019 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 
kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista 
kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeelta lisätukea 
hätätapausten vastaanottoon. Linkki uutiseen. 

 
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 sähköposti 
osoitteeseen paivi.ruotsala@ely-keskus.fi. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen 
tietosuojaseloste löytyy osoitteesta ely-keskus.fi/TIETOSUOJASELOSTE 

 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!  

Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi tässä uutiskirjeessä, niin lähetä minulle 
sähköpostia. Seuraava uutiskirje ilmestyy helmikuun lopussa. Tiedotteita tilaisuuksista ja 
muista ajankohtaisista aiheista lähetän sitä ennen tarpeen mukaan.  

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 
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