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Ajankohtaista Varsinais-Suomen maahanmuutto- ja 

kotoutumisasioista, toukokuu 2020                                      

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

 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

 
Kotona Suomessa -hanke on julkaissut podcasteja 

Podcasteissa käsitellään mm. maahanmuuttajien toimijuutta, suomen kielen oppimista ja opetusta 
kotoutumisen näkökulmasta. Lisää on tulossa, pysy kuulolla! Voit kuunnella podcasteja Kotona 
Suomessa -hankkeen Soundcloud-kanavalta.  
 
Tallenteet katsottavissa:  

Ota käyttöön kotoutumisen indikaattorit sekä keinot työllisyyden ja 

osallisuuden edistämiseen 7.5., Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen 

kohtaaminen 19.5. sekä Työskentely asioimistulkin kanssa 20.5. 

7.5. ja 20.5. pidettyjen webinaarien tallenteet ovat nyt katsottavissa lähetyksestä alkaen kuukauden 
ajan Kotona Suomessa -hankkeen youtube-kanavalla.  
Tallenne 19.5. pidetystä webinaarista ”Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen” on 
katsottavissa lähetyssivulla ja tulee myöhemmin myös em. youtube-kanavalle. Kouluttajien 
materiaalit sekä alkupuheenvuoro löytyvät sivun oikeasta laidasta: KotonaSuomessa -hanke 
 
Verkostotilaisuus: MIOS-hankkeen selvitys koronaepidemian vaikutuksista 

maahan muuttaneiden mielenterveyteen 5.6.2020 klo 10.00-11.30 

MIOS-hanke toteutti 16.4.-13.5. kyselyn Covid-19 -epidemian vaikutuksista maahan muuttaneiden 
mielenterveyteen. Verkostotilaisuudessa kerrotaan kyselyn tuloksista ja keskustellaan 
asiantuntijoiden kanssa aiheesta virtuaalisessa ympäristössä.  
Ohjelma klo 10-11.30: 
10.00 Tilaisuuden avaus  
10.10 Miten epidemia vaikuttaa maahan muuttaneiden mielenterveyteen -kyselyn tulokset, 
projektipäällikkö Johannes Parkkonen, Mieli ry  
10.30 Kommenttipuheenvuoro, erikoistutkija Ferdinand Garoff, THL  
10.45 Kommenttipuheenvuoro, kriisityöntekijä Hannu Loimo, Mieli ry   
11.00 Tulosten pohdintaa järjestötyön näkökulmasta, projektisuunnittelija Melis Ari-Gurhanli, Mieli  
11.10 Kysymyksiä ja keskustelua  
Ilmoittaudu 2.6.2020 mennessä. Kaikille ilmoittautuneille lähetämme osallistumislinkin ke 3.6.2020. 
Ilmoittautuminen tästä linkistä. Lisätietoa: Melis Ari-Gurhanli, p. 040 1868122 melis.ari(a)mieli.fi 
  
Webinaari: Asumisen tavat eri kulttuureissa 11.6.2020 klo 14.30-16.30  

Moniheli ry:n Katto-toiminta järjestää Asumisen eri tavat eri kulttuureissa webinaarin teemalla 
Eritrea ja Afganistan. Webinaari järjestetään Zoomin kautta. Asiantuntijoina oat Ezana Assefa ja 
Aziza Hossaini. Koulutus tarjoaa tietoa asumisen tavoista ja asumiseen liittyvistä käytännöistä 
Eritreassa ja Afganistanissa ja se on suunnattu kotoutumis- sekä asumiskentän ammattilaisille, 
jotka haluavat paremmin ymmärtää erilaisia asumisen tapoja.  

https://soundcloud.com/kotonasuomessa
https://soundcloud.com/kotonasuomessa
https://www.youtube.com/channel/UCNoXocZGaydlKyO9FbN_Jwg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNoXocZGaydlKyO9FbN_Jwg/videos
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kotona-suomessa#.V3JiPaNf3IU=&_48_INSTANCE_7RHlWZO5KZYC_=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fastatic%2Fsuomi%2Fsuomi.html%3F
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ba6e6c32-53ad-4e8a-bdea-fd633c9cc3cb?displayId=Fin2007194


 

 

  2 (7) 

   
   
29.5.2020   

 

Ohjelma: 
14.15 -14.30 Check-in -aika tilaisuuteen 
14.30-14.45 Tilaisuuden avaus, Katto-toiminnan Veera Vilkama ja Bisher Sawan 
14.45-15.30 Asumisen tavat Eritreassa, Asiantuntija: Ezana Assefa 
15.30-16.15 Asumisen tavat Afganistanissa, Asiantuntija: Aziza Hossaini 
16.15 -16.30 Tilaisuuden päättäminen ja palaute 
Ilmoittautumislinkki  koulutukseen on auki 9.6.2020 saakka. 
Lisätietoa: Katto-toiminnan päällikkö Veera Vilkama, veera.vilkama(a)moniheli.fi, p. 050 309 3961. 

 
Merkitse päivämäärä kalenteriisi:  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä on siirretty syksyyn ja se 

järjestetään 7.10.2020  

 

Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki 

 

Kotona Suomessa hankkeen loppuseminaari on siirretty syksyyn 28.10.2020, 

Helsinki ja verkkolähetys.  

 

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. 
 

Tukea ja toimintaa maahanmuuttajille  

  
Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan Suomi tutuksi -sarja maahanmuuttajille – 

vielä on paikkoja vapaana!  

Suomi tutuksi -sarja käynnistyy noudattaen voimassa olevia säädöksiä sekä huomioiden 
turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät asiat. Ryhmät voivat opettajan tai ohjaajan välityksellä 
ilmoittautua mukaan kesäkuun opastettuihin päiviin. Pukeutuminen säänmukaisesti, mukavin 
jalkinein ja ottakaa vesipullo mukaan.  
 
1.6. ja 8.6. Halisten kesäpolun opastettu kierros n. 5 km (kesto 1,5-2 h) 
Kokoontuminen Halisten kosken parkkipaikalla, josta lähtö ryhmittäin ohjaajan opastuksella. 
Maksimiosallistujamäärä on 15. Kierrokset järjestetään kahtena päivänä 1.6 ja 8.6. ja ne lähtevät 
puolen tunnin välein. Ilmoittautumislinkki.  
 
2.6. ja 9.6. Kuralan kylämäki ja Paavon polut klo 9-12 
Tutustutaan Kuralan kylämäen historiaan ja 50-luvun maatilan toimintaan ja miljööseen. Kierretään 
Kurala-Kohmo Paavon polkua kauniissa maisemissa käyttäen Citynomadi applikaatiota ja ratkotaan 
matkan varrella tehtäviä. Kierrosten/toimintojen jälkeen yhteinen piknik. Kokoontuminen klo 9.00 
Verstaan edessä. Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään; toinen jää kulttuuripuolen hommiin ja 
toinen lähtee liikunnan ohjaajan kanssa kiertämään Paavon polkua ja sitten ryhmät vaihtavat 
keskenään toiseen toimintaan. Tapahtuman toiminnalliseen osuuteen menee n. 3 tuntia, mutta 
halutessaan voi jäädä pidemmänkin ajan. Saa ottaa myös omat eväät mukaan. Tarjolla on kahvia ja 
pullaa. Mukaan mahtuu yhteensä 40 hlöä/päivä. Ilmoittautumislinkki. 
 

https://www.surveymonkey.com/r/PYJ3J22
http://www.kotouttaminen.fi/
https://www.lyyti.fi/reg/Suomi_tutuksi_Halisten_kesapolku_8336
https://www.lyyti.fi/reg/Suomi_tutuksi_Kuralan_kylamaki_ja_Paavon_polut_3467
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3.6. ja 10.6. Ruissalon Telakka ja liikunnallista sauvakävelyä klo 9-12 
Tutustutaan Ruissalon Telakkaan ja alueeseen. Opastetaan sauvakävelyn tekniikkaa ja käydään läpi 
sauvakävelyn liikunnallisia sekä terveydellisiä vaikutuksia. Tämän jälkeen tunnin kestävä 
sauvakävelylenkki upeissa maisemissa. Molempien osuuksien jälkeen kokoonnutaan yhteiselle 
piknikille. Kokoontuminen Telakan päärakennuksen edessä klo 9.00. Liikunnallinen vaatetus ja hyvät 
kengät kävelyyn. Mukaan vesipullo ja halutessa omat eväät. Tarjolla on kahvia ja pullaa. 
Toiminnallinen ohjattu osuus kestää n. 3 h, mutta kaikki halukkaat voivat olla pidemmänkin ajan. 
Mukaan mahtuu yhteensä 40 hlöä/päivä. Ilmoittautumislinkki.  
 
4.6. ja 11.6. Elävän kulttuurin Koroinen ja alueen liikuntamahdollisuudet klo 9-12  
Tutustumme Elävän kulttuurin Koroisten toimintoihin ja alueen ulkokuntoilulaitteisiin sekä pidämme 
pienen kuntopiirin. Laitamme Koroisten pihalla pihapelit pystyyn ja nautimme päivän päätteeksi 
piknikistä. Toiminnallisten osuuksien jälkeen voivat kaikki halukkaat vielä pelailla. Kokoontuminen 
Koroisten pihalla klo 9.00. Autolla pääsee pihalle saakka ja bussilla tulevat voivat tulla joko Maarian 
kirkolta tai Halisten liikekeskuksen luota kävellen. Elävän kulttuurin Koroisen käyntiosoite on 
Catilluksentie. Liikunnalliset vaatteet, hyvät kengät ja vesipullo sekä halutessa omat eväät mukaan. 
Tarjolla on myös kahvia ja pullaa! Mukaan mahtuu yhteensä 40 hlöä / päivä. Ilmoittautumislinkki.  

 
Auralan kansalaisopiston suomen kielen kesäkurssit  

Auralan kansalaisopisto järjestää suomen kielen alkeisjatko- ja jatkokurssit ma-pe ajalla 29.6.- 
17.7.2020 (kolme oppituntia päivässä kolmen viikon ajan, yhteensä 45 oppituntia). Kurssit pidetään 
lähiopetuksena Auralassa, Satakunnantie 10, Turku. www.aurala.fi  
Kesäkurssit on tarkoitettu kaikille, jotka osaavat jo vähän suomea ja haluavat oppia lisää. 
Harjoitellaan suullista kielitaitoa, laajennetaan sanastoa sekä kerrataan kielioppirakenteita. 
Ilmoittautumiset molemmille kursseille:  
Verkossa Auralan opistopalvelut tai puhelimitse 050 316 7702 
Alkeisjatkokurssi suomen kielen taso A2 
maanatai-perjantai 29.6.- 17.7.2020 klo 09.00-11.30 
Opettaja: Terhi Kujala, lisätiedot terhi.kujala(a)aurala.fi 
Kurssimaksu: 65,00 € 
Suomen kielen jatkokurssi Taso B1 
manantai-perjantai 29.6.- 17.7.2020 klo 12.30-15.00 
Opettaja: Terhi Kujala, lisätiedot terhi.kujala(a)aurala.fi 
Kurssimaksu: 65,00 € 
 
Yhdessä-yhdistyksen kesätoiminta ja lehti   

Yhdistys järjestää kesällä erilaista toimintaa Varissuolla, Runosmäessä ja retkeillen. Palstaviljely on 
alkanut Varissuolla ja Runosmäessä. Kesäkahvila toimii yhdistyksen tiloissa tai pihalla maanantaisin 
kesäkuun ajan klo 13-15. Retkiryhmä tekee torstaisin retkiä lähialueille. Lisätietoa yhdistyksen 
verkkosivuilla ja puh. 044 744 5523 tai sähköpostilla info(a)yhdessa.fi. Varissuon osoite on Nisse 
Kavon katu 3 ja Runosmäen osoite Munterinkatu 15. Lue Yhdessä-yhdistyksen lehti 1/2020 verkossa. 
 

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke etsii vertaisasiantuntijoita 

Oletko kiinnostunut naisten hyvinvoinnista? Haluaisitko jutella naisille tärkeistä aiheista? Koulutus on 
suunnattu maahanmuuttajanaisille ja heidän parissaan työskenteleville naisille. Vertaisasiantuntijana 
pääset apuohjaajaksi maahanmuuttajanaisille suunnattuihin viiden kerran teemaryhmiin. Ryhmien 
aiheita ovat perhe ja vanhemmuus, sopeutuminen Suomeen, millaista on olla nainen sekä 

https://www.lyyti.fi/reg/Suomi_tutuksi_Suomi_tutuksi_Ruissalon_Telakka_ja_liikunnallista_sauvakavelya_2741
https://www.lyyti.fi/reg/Suomi_tutuksi_Elavan_kulttuurin_Koroinen_ja_alueen_liikuntaolosuhteet_4101
http://www.aurala.fi/
https://opistopalvelut.fi/aurala/index.php?l=fi
https://yhdessa.fi/blog/2020/05/viljelyharrastus-alkaa-varissuolla-ja-runosmaessa/
https://yhdessa.fi/
https://yhdessa.fi/yhdessa-lehti-1-2020/
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seksuaalikasvatus. Lisäksi pääset ohjaamaan toimintaa Monikulttuuriseen kohtaamispaikkaan 
Opetuskoti Mustikkaan (Halinen ja Hovirinta). Opetuskoti Mustikka on ilmainen ja avoin paikka 
naisille ja lapsille.  
Vertaisasiantuntija -koulutus järjestetään torstaina 30.7.2020 klo 13-15. Koulutus järjestetään 
ensisijaisesti Halisten Opetuskoti Mustikassa, mutta osallistua voi myös Zoom -linkin kautta etänä.  
Koulutuksen esite ja ilmoittautumislinkki.  
 
Opetuskoti Mustikassa kesätoimintaa     

Mustikka tarjoaa palveluohjausta ja pienimuotoista avointa toimintaa naisille ja lapsille seuraavasti: 
1.–30.6.2020 Halisissa maanantaisin ja tiistaisin ja Hovirinnassa keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10–15 
1.–16.7.2020 Kesätoiminta on tauolla 
20.7.–6.8.2020 Halisissa ja Hovirinnassa maanantaista torstaihin klo 10–15. Kesätoimintaan tullaan 
vain terveenä. Huolehditaan hyvästä hygieniasta, osallistujamääristä, turvaväleistä ja muista 
tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä. Lapset voivat tulla kesätoimintaan vain oman aikuisen 
kanssa. Toiminta suunnitellaan osallistujamäärän ja sään mukaan. Olemme mahdollisimman paljon 
ulkona ja nautimme yhdessä kesästä.  
Netti-Mustikka jatkuu kesällä, mutta siirtyy kesäaikatauluun. Kesäkuussa Netti-Mustikka on auki 
kerran viikossa maanantaisin kello 15–16. Mukaan pääsee älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella 
osoitteessa www.zoom.us/j/4578331822 ja salasana on 1234. Kesätauko 1.–19.7. 
SIIVET -hankkeen työvalmennus jatkuu koko kesän ajan. Autetaan maahanmuuttajanaisia 
työnhakuun, koulutukseen tai työttömyyteen liittyvissä asioissa. Työvalmentajilta voi varata ajan 
yksilöohjaukseen ajalla 1.6.-31.7.2020 seuraavasti: 
Kaarina: Maanantaisin klo 9–11 ja 12–14, Hovirinnan Opetuskoti Mustikka, Pehtorinkatu 2 F 26,  
soita Hannalle 044 231 3939 
Raisio: Keskiviikkoisin klo 9–11 ja 12–14, Raisio, Martinkatu 8, 2. kerros, soita Ilonalle 045 7876 9416. 
Lisätietoa tapahtumakalenterissa.  
  
DaisyLadies ry Facebookissa    

DaisyLadiesin Facebook-sivuilla on ajankohtaista tietoa toiminnasta ja yhdistyksen tuottamista eri 
kielisistä materiaaleista.  
 
OmaMieli-verkkopalvelu tukee kulttuuriltaan eritaustaisten ihmisten 

mielenterveyttä   
Sivuston tavoitteena on antaa maahan muuttaneille tai monikulttuuriselle yhteisölle nykyistä 
enemmän tietoa mielenterveyden merkityksestä ja edistää hyvinvointia. Palvelu on tarjolla 
suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Tutustu palveluun osoitteessa omamieli.fi.  
 
Tallenteita yrittäjille koronakriisituista eri kielillä  

Tempo-hanke ja Yrittäjät ovat koonneet keskeiset yrittäjille suunnatut koronakriisin aikaiset tuet ja 
toimenpidesuositukset noin puolen tunnin mittaisiksi webinaareiksi. Webinaarit ovat kuunneltavissa 
arabiaksi, kurmanciksi, soraniksi ja englanniksi. Linkki tallenteisiin.   
 
Tallenteita lomautuksista ja työttömyysturvasta koronakriisin aikana eri 

kielillä  

Monik ry on julkaissut videosarjan liittyen lomautukseen ja työttömyysturvaan koronan aikana. 
Videosarja on arabian, somalin ja kurdin (sorani) kielillä. Sarjan ensimmäisessä osassa kerrottiin, 
mitä lomautus tarkoittaa ja miten tulee toimia, jos joutuu lomautetuksi (linkit alla). Sarjan 

https://usercontent.one/wp/www.sateenkaarikoto.fi/wp-content/uploads/Vertaisasiantuntija-koulutusmainos.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJGYDjSWeTc4F4-oDdMwWClthTnEHmiuPnFsIa_JHZ2suSnw/viewform
http://www.zoom.us/j/4578331822
https://www.sateenkaarikoto.fi/toimipaikat/opetuskoti-turku/
https://www.facebook.com/groups/214365146450232/?fref=mentions&__tn__=K-R-R
https://omamieli.fi/
https://www.yrittajat.fi/en/corona-information-entrepreneurs
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seuraavat osat julkaistaan tulevien viikkojen aikana ja niissä käsittellään työttömäksi työnhakijaksi 
ilmoittautumista sekä tuen hakemista KELA:sta ja työttömyyskassasta.  
Arabiankielinen video.    
Somalinkielinen video.  
Kurdinkielinen video.  
 
Turun kaupungin verkkosivuille on koottu tietoa järjestöjen palveluista 

maahanmuuttajille  

Turun kaupungin koonti järjestöjen palveluista maahanmuuttajille löytyy kaupungin verkkosivuilta.  
Lue lisää. 

 

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi  

 
Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen kohtaavan asiakastyön portaat  

Tutustu kohtaavan asiakastyön portaisiin hankkeen Facebook-sivuilla.  
 
Miten aikuisten maahanmuuttajien oppimisvaikeuksia voi tunnistaa?   

Aikuisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisen vaikeuksien tunnistaminen on 
haasteellista. Tampereen Osaamiskeskuksessa on kehitetty 10 vaiheen kartoitusmalli, jonka avulla 
voidaan tunnistaa oppimisen vaikeuksia aikuisilla maahanmuuttajilla. Lue aiheesta lisää 
erityisopettaja Kristina Kemin ja projektisuunnittelija Mariia Haatasen blogista ja tutustu 
videokoontiin 10 kohdan kartoitusmallista. 
 
Vigor-hankkeen case-pankki seksuaaliterveyden edistämisestä on avattu  

Case-esimerkeissä käsitellään seksuaaliterveyden edistämistä pääasiassa arabian, darin, kurdin, 
persian ja somalin kieliryhmissä. VIGOR-hankkeen kouluttamat ammattilaiset ovat pitäneet 
esimerkkitapauksiin pohjautuvaa työskentelyä lähes poikkeuksetta parhaana oppimisen keinona ja 
nyt nämä case-esimerkit ovat kaikkien saatavilla. Lue lisää esimerkeistä ja siitä, miten niitä voi 
käyttää opetuksessa ja ohjaustyössä Vigor-hankkeen sivuilta.  
 

Blogi: Miten voimme kohdata ihmisiä eri kulttuureista saavutettavasti?   

Kirjoittaja on Kukka-Maaria Raatikainen, suomen kielen ja viestinnän lehtori ja koordinaattori, 
SIMHEmalli-hankkeen Pohjois-Savon projektipäällikkö. Lue blogi täältä. 
 
Kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön opas julkaistu  

Suomen kotiseutuliiton Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeen yhtenä konkreettisena tuloksena on 
syntynyt tietoa ja vinkkejä sisältävä verkko-opas kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä. Oppaan 
sisältö on koottu lähdeaineiston lisäksi hankkeen aikana yhdistyksissä toteutetun toiminnan ja 
havaintojen pohjalta. Verkko-opas on kaikkien käytettävissä Kotiseutuliiton verkkosivujen 
tietopankista. Oppaan sisältö on myös pdf-muotoisena julkaisuna.  
Linkki Kotiseutuliiton sivulle ja julkaisuihin. 
 
Julkaisu: Eriarvoisuutta kaventamassa: tunnista kehittämistarve alueellasi 

ja hyödynnä valmiit välineet  

Julkaisun on tuottanut Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran osahankkeen 
toteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu ja se on luettavissa täällä.  
 

https://www.loom.com/share/122a7a08833b4b3c8ac3307f5444dcda
https://www.loom.com/share/edb4f7b620964030b5b74c17862431ed
https://www.loom.com/share/4ff14de582fa4d428e9924e8d894775c
https://www.turku.fi/uutinen/2020-04-09_jarjestojen-palveluja-maahanmuuttajille
https://www.facebook.com/pakolaisohjaus/photos/a.391520548328672/593118004835591/?type=3&theater
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/oppimisvaikeuksien-tunnistamisen-avulla-tuki-voidaan-kohdistaa-oikein
https://www.youtube.com/watch?v=OMO5zFMAxEY&feature=youtu.be
https://vigorhanke.fi/toiminta/ammattilaisille/case-pankki/
https://blogi.savonia.fi/sosiaalialaakehittamassa/2020/04/24/miten-voimme-kohdata-ihmisia-eri-kulttuureista-saavutettavasti/
https://kotiseutuliitto.fi/tietoa-ja-vinkkeja-kulttuurisesti-moninaiseen-toimintaan/
https://www.theseus.fi/handle/10024/335439
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Stadin ammatti- ja aikuisopisto kouluttaa henkilöstöään rasismin 

tunnistamiseen ja kitkemiseen 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tekee Helsingissä uraauurtavaa työtä kouluttamalla henkilöstöään 
tunnistamaan rasismia ja kitkemään sitä. Tavoitteena on, että työntekijät saavat systemaattisesti 
yhdenvertaisuus- ja rasismiosaamista. Lue lisää Helsingin kaupungin verkkosivuilta.  
  

Työmahdollisuuksia maatalous- ja puutarhatöissä  
 

Edelleen työpaikkoja tarjolla maaseudun töissä 

Varsinais-Suomen TE-toimiston sivuilla on tietoa maaseudun kausityöpaikoista ja miten niihin voi 
hakea. Lue lisää kausityöpaikoista Varsinais-Suomen TE-toimiston sivuilta sekä kausitoita.fi-sivulta. 
TöitäSuomesta-sivusto auttaa maaseudun työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa. 

 
Rahoitus-, tuki ja hankemahdollisuudet 

 
ESR-hakehaku meneillään  

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti Euroopan sosiaalirahaston hankehaun 22.4.-15.6.2020 asti. 
Haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien 
tilannetta covid19-kriisin aikana ja sen päätyttyä. Hankkeita tai hankekokonaisuuksia etsitään 
kolmeen toimenpidekokonaisuuteen: 
Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 
Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki 
Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen. 
Lisäksi työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta koskeva haku avataan viikolla 18. 
Lue Sosiaali- ja terveysministeriön tiedot hakehausta 

 

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

Ajankohtaista 

 
Karttakyselyllä selvitetään koronatilanteen vaikutusta turkulaisten 

ulkoiluun 

Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, tee se nyt, viimeistään 15.6. Karttakyselyllä selvitetään, 
minkälaisia muutoksia ulkoilussa ja luonnossa liikkumisessa on tapahtunut. Turun yliopiston tutkijat 
toteuttavat kyselyn yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Tutkimuksella pyritään vaikuttamaan Turun 
kaupungin ulkoilu- ja viheralueiden suunnitteluun sekä sietokykyyn myös tulevissa, esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Kysely on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille 
turkulaisille. Vastaaminen onnistuu parhaiten tietokoneella tai tabletilla, mutta myös 
älypuhelimella. Vastaa kyselyyn tästä linkistä. Kysely on suomen, ruotsin ja englannin lisäksi myös 
arabian, somalin ja venäjän kielillä. Kyselyllä halutaan tavoittaa mahdollisimman laajasti myös Turun 
monikulttuurisia asukkaita. Lisätietoa hankkeesta verkkosivulla.  
Kyselystä antaa lisätietoa: FT, dosentti Nora Fagerholm, Turun yliopisto, nora.fagerhom(a)utu.fi 

 
  

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/stadin-ao-kouluttaa-henkilostoaan-tunnistamaan-rasismia-ja-puuttumaan-siihen?fbclid=IwAR3ds0BqRB30e7ZrXhVA-dTFxrz__kSEV0-_Jy7pzEPxSkuzP3yed00LYdg
http://toimistot.te-palvelut.fi/-/maalla-on-nyt-kausitoita-juuri-sinulle-?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://kausitoita.fi/?fbclid=IwAR3TOqmzohptjqzU9K4yye_tt6Oa-UMC-2LdPZKjb9uivCdmVsoPuF47io8#/page=1
https://www.töitäsuomesta.fi/
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerion-esr-hankehaku-avautuu
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://app.maptionnaire.com/fi/8697/
https://sites.utu.fi/greenplace/fi/
mailto:nora.fagerhom@utu.fi
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Tilastouutisia: Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä kasvoi vähän v. 2019  

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2019 aikana 9 649 Suomessa vakinaisesti 
asunutta ulkomaiden kansalaista. Suomen kansalaisuuksia myönnettiin 438 enemmän kuin vuonna 
2018. Suhteellisesti ilmaistuna määrä kasvoi 5 % edellisestä vuodesta. Lisätietoa Tilastokeskuksen 
sivuilta.  
 
Nykyään jo puolet Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla. 
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui vuoden 2019 lopussa 423 494 ulkomaalaistaustaista henkilöä 
ja heistä 209 108 eli puolet asui pääkaupunkiseudulla. Lue tuore Tilastokeskuksen uutinen 
ulkomaalaistaustaisesta väestöstä.   
 
Sivustot päivittyvät - Tietoa koronavirusepidemiasta eri kielillä   

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus kokoaa kotouttaminen.fi-sivustolle 
monikielisiä materiaaleja koronaviruksesta toimijoiden käyttöön. Lisäksi THL julkaisee tietoa 
koronaviruksesta yli 10 eri kielellä. Myös kunnat ovat julkaisseet omissa verkkopalveluissaan usealla 
kielellä tietoa kunnan toimenpiteistä koronavirus Covid-19 liittyen. Tutustu monikielisiin 
materiaaleihin koronaviruksesta kotouttaminen.fi-sivustolla. 
InfoFinland  
Yle Uutisten sivuilta löytyy Suomen koronaepidemiaan liittyvää uutisointia myös arabiaksi, kurdiksi, 
somaliksi ja persiaksi.  
 
Turun kaupunki on koonnut verkkosivuille tietoa koronaviruksesta ja epidemian vaikutuksista 
kaupunkilaisten elämään. Lue lisää maahanmuuttajien verkkosivulta sekä Turun kaupungin yleiseltä 
koronasivustolta. 
Terveys Turussa -sivustolla on tietoa eri kielillä terveyspalveluista sekä myös tietoa koronaviruksesta.  

 

Tietosuojaseloste  

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa 
henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Mikäli et jatkossa halua uutiskirjettä, pyydämme 
sinua perumaan tilauksesi lähettämällä allekirjoittaneelle sähköpostia osoitteella 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste. 
 

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!  

 

Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi uutiskirjeessä, niin lähetä minulle sähköpostia. Tiedotteita 
tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista aiheista lähetän sitä ennen tarpeen mukaan. Seuraava 
uutiskirje tulee kesä-heinäkuun vaihteessa ja sen jälkeen heinäkuussa lomaillaan. 
Nautitaan kesästä ja auringosta.  

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://tilastokeskus.fi/til/kans/2019/kans_2019_2020-05-07_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/kans/2019/kans_2019_2020-05-07_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2019/02/vaerak_2019_02_2020-05-29_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2019/02/vaerak_2019_02_2020-05-29_tie_001_fi.html
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
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.turku.fi/maahanmuuttajat-korona
http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/korona
https://www.infofinland.fi/fi/turku/elama-turussa/terveys-turussa
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

