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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 14.9.2017 klo 12.30-16
Huomiothan, että jouduimme siirtämään aiemmin ilmoitettua Moniku-verkoston
tapaamisen ajankohtaa päällekkäisyyksien vuoksi. Syksyn tapaamisen teemana ovat terveys ja
hyvinvointi ja lähiaikana lähetän kutsun ja ohjelman. Myös paikka ilmoitetaan kutsussa.

Yhdistykset voivat vaikuttaa!
Yhdistys, nyt voit ehdottaa jäsentä Turun monikulttuurisuusneuvostoon. Yhdistykset voivat
hakeutua monikulttuurisuusneuvoston jäseneksi 23.6.2017 mennessä toimikaudelle 20172019. Turun monikulttuurisuusneuvosto on kaupungin vaikuttajaryhmä, joka tarkastelee
asioita maahanmuuttajanäkökulmasta. Se antaa lausuntoja maahanmuuttajia koskeviin
asioihin ja tekee aloitteita tiiviissä yhteistyössä Turun muiden vaikuttajaryhmien kanssa.
Lisätietoa neuvostosta: https://www.turku.fi/monikulttuurisuusneuvosto
Neuvostossa on kuusi vieraskielisiä kuntalaisia edustavaa järjestöedustajaa, kuusi
luottamushenkilöä kaupungin lautakunnista, yksi kaupunginhallituksen jäsen sekä yksi
kaupungin asiantuntijajäsen. Järjestöedustajat valitaan monikulttuurisuusyhdistysten
ehdotuksista. Monikulttuurisuusneuvoston jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kokousten kieli on suomi. Hakulomake:
http://www.turku.fi/uutinen/2017-04-20_haku-vaikuttajaryhmiin-kaynnissa

Kesätoimintaa Turussa
Turun kaupunki ja monet eri järjestöt ja yhdistykset järjestävät toimintaa kesällä. Tietoja
kesän tapahtumista sekä harrastuksista voi tiedustella ja etsiä maahanmuuttajakoordinaattori
Miia Kauppilalta, miia.kauppila@turku.fi, puh. 040 642 8465. Turun seudun
tapahtumakalenterista löydät Turun alueen kaikki tapahtumat. Tutustu kalenteriin:
http://kalenteri.turku.fi/events/calendar Lisätietoja maahanmuuttajien palveluista löydät
sivuilta http://www.turku.fi/maahanmuuttajat Tervetuloa nauttimaan kesäisestä Turusta!
Miesten kohtaamispaikka toimii myös kesällä. Se sijaitsee Monipalvelukeskus Tsempin
yläpuolella T-talossa Nummenmäessä Turussa (Vanha Hämeentie 29, 3 krs.). Sisäänkäynti on
Karjakujan puolelta. Miesten kohtaamispaikan tavoitteena on edistää miesten hyvinvointia
yhdessä tekemisen kautta. Aktiiviseen ja yhteisölliseen toimintaamme ovat tervetulleita niin
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kantasuomalaiset, kuin maahan muuttaneet täysi-ikäiset miehet. Sivusto:
www.tsemppi.net/miehille.html ja kesän ohjelma löytyy täältä.

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja Varsinais-Suomessa
Maailman pakolaispäivää vietetään tänään 20.6.2017 ja Siirtolaisuusinstituutti järjestää
silloin maailman pakolaispäivän tapahtuman klo 16-18. Tapahtuman kantavana teemana ovat
unelmat, joita avataan suhteessa pakolaisuuden kokemuksiin. Tapahtumassa avataan Rewan
Kakilin valokuvanäyttely Dreams sekä esitetään Kakilin lyhytelokuva 53 Moons, joka kertoo
yhden pariskunnan pakomatkasta Suomeen. Englanninkielinen tapahtuma on kaikille avoin.
Päivän ohjelma löytyy Siirtolaisuusinstituutin sivulta.
Toista kertaa järjestettävä valtakunnallinen Iska Warran – Somalialaiset Suomessa konferenssi kokoaa asiantuntijat sekä muut eri puolilta Suomea tulevat ihmiset Turkuun
17.-18.8.2017 pohtimaan, mitä Suomen somalialaisille kuuluu vuonna 2017. Tämän vuotisen
tapahtuman teemana ovat erityisesti yrittäjyys ja työllistyminen. Luvassa on myös
somalialainen kulttuuri-ilta. Konferenssi haastaa ongelmakeskeisen näkökulman
maahanmuuttoon ja yhdistää somalialaisten yrittäjien, somalialaisten järjestöjen edustajien
sekä aiheesta tutkimusta tekevien asiantuntijoiden ajatukset ja kokemukset. Puheenvuoron
käyttävät myös somalialaiset yrittäjät Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Ohjelma ja
ilmoittautuminen löytyvät täältä.
Kotona Suomessa –hanke järjestää 21.9.2017 iltapäivällä koulutuksen, jossa keskitytään
korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaamiseen ja Opetushallituksen palveluihin
ulkomailla tutkintonsa suorittaneille. Laita päivämäärä muistiin, tarkempi ohjelma ja
ilmoittautumisohje tulevat lähiaikana.

Koulutusta verkossa
MONET-seminaari järjestettiin 11.5.2017 THL:n ja Työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä.
Seminaarissa käsiteltiin mm. uusia tilastotietoja liittyen maahanmuuttajataustaisten
työllistymiseen sekä hyvinvointiin. Esityksen tallenteet sekä lisätietoa löytyvät täältä.

Työkaluja ja uusia julkaisuja
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta tehty
Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus -tutkimus
julkaistiin tiistaina 13.6.2017. Tutkimuksen mukaan työmarkkinalähtöiset
toimenpiteet tukevat maahanmuuttajien työllistymistä parhaiten. Myös taloudelliset
suhdanteet ja työvoiman tarve sääntelevät maahanmuuttajien työllistymistä
voimakkaasti. Julkistamistilaisuuden videotallenne on katsottavissa täältä ja koko
tutkimus on luettavissa täältä.
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Tietoa mielenterveydestä ja erilaisia itseapumenetelmiä mielenterveysongelmiin löytyy
mielenterveystalo.fi sivuilta eri kielillä (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, kurdi, somalia ja
arabia) tästä linkistä.
Tulevaisuusohjaus auttaa tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin
vaikuttavista tekijöistä. Tulevaisuusohjauksen sivustolle on koottu tietoa
tulevaisuusohjauksesta sekä yksilöohjaukseen ja ryhmätyöskentelyyn sopivia työkaluja ja
tehtäviä, jotka tukevat tulevaisuusajattelua. Tehtävät on kehitetty yhteistyössä ohjaajien ja
ohjattavien kanssa ja ne tukevat erityisesti elämän taitekohtiin liittyvien valintojen
pohtimista. Sivustoa ylläpitää Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja on
http://tulevaisuusohjaus.fi/
Naapuruussovittelun keskus on julkaissut naapuruussovittelun käsikirjan. Kirjaan on koottu
työkaluja asumisen parissa työskenteleville henkilöille, jotka törmäävät työssään asumisen ja
naapuruuden häiriöihin, ongelmiin ja erimielisyyksiin. Naapuruussovittelun keskus
ennaltaehkäisee jännitteiden muuttumista vastakkainasetteluksi ja sovittelee asumiseen ja
naapuruuteen liittyviä konflikteja. Naapuruussovittelu on menetelmä, jonka avulla voi
käsitellä asumisen, kotirauhan ja naapurisuhteiden häiriöitä, esimerkiksi arkielämää
häiritsevää käyttäytymistä, asuinyhteisön ristiriitoja, sääntörikkomuksia ja
vahingontekoja. Sen päämääränä on asumisen turvallisuus ja naapurisopu.
Keskus toimii myös Turun seudulla. Naapuruussovittelun käsikirja on luettavissa täältä.
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen sivuston www.nordicwelfare.org/sv/integrationnorden
tarkoituksena on helpottaa kotouttamisen ammattilaisten työtä. Sivuilta saa sekä uutta tietoa
että ideoita uusiin toimintatapoihin. Tavoitteena on myös auttaa kotouttamisen toimijoita
solmimaan uusia kontakteja Pohjoismaihin.
Integration på svenska –kehittämishankkeen loppuraportin mukaan ruotsinkielisistä
kotoutumispoluista pitäisi jatkossa tiedottaa nykyistä suunnitelmallisemmin. Samalla tulisi
kehittää keskeisten viranomaistahojen tietämystä alueensa ruotsinkielisistä
kotoutumispoluista. Raportin mukaan keskeistä ohjaamisessa on yksilöllinen kotoutumispolku
ja yksilön valinta Raportin voi lukea kokonaisuudessaan täältä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti toukokuussa maahanmuuttajien terveyttä ja
hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita. Terveytemme.fi-palvelussa julkistetut indikaattorit
tukevat valtakunnallista kotoutumisen seurantaa ja niiden tiedot pohjautuvat THL:n ja
Tilastokeskuksen kansallisiin tietoaineistoihin. Lisää tietoa maahanmuuttajataustaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista luettavissa täältä.
Rikosten uhreille on saatavissa tietoa useilla eri kielillä. Rikosten uhreille tarkoitetut
esitteet on päivitetty ja niiden kieliversioita lisätty oikeus.fi-sivuilla. Jos joudut rikoksen
uhriksi -esitteessä annetaan uhrille käytännöllisiä neuvoja ja käydään läpi rikosasian
käsittelyn vaiheet. Esite on saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, selkosuomi, ruotsi,
selkoruotsi, pohjoissaame, englanti, venäjä, viro, somali ja arabia. Tietoa rikoksen uhrin
oikeuksista -esitteeseen on puolestaan koottu asioita, joista uhrilla on oikeus saada
viranomaisilta tietoa. Esite on tarkoitettu uhrien lisäksi myös viranomaisille ja muille uhreja
kohtaaville tahoille. Se on saatavilla jokseenkin samoilla kielillä kuin em. esite. Lapsi
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rikoksen uhrina -opas on taas tarkoitettu vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsen epäillään
joutuneen väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi. Se on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.
Lisätietoa ja suorat linkit esitteisiin
Oikeusministeriön johtamassa Trust-hankkeessa etsitään keinoja hyvien väestösuhteiden
edistämiseksi paikkakunnilla, joissa on vastaanottokeskuksia. Hankkeen toisessa vaiheessa
kartoitettiin väestöryhmien välisiä suhteita. Erityisesti tarkasteltiin maahanmuuttajien
varhaisen kotoutumisen kehittämisen näkökohtia. Kartoituksen mukaan kantasuomalaisten ja
maahanmuuttajien välistä luottamusta ja yhdessäoloa edistetään parhaiten vuorovaikutuksen
keinoin. Hyvien väestösuhteiden osa-alueet ovat asenneilmapiiri, turvallisuuden kokemus,
vuorovaikutus ja osallisuus. Kartoitus luettavissa: Miten meillä menee? Kartoitus
väestösuhteiden tilasta Suomessa – painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat.
Oikeusministeriön julkaisuja 32/2017.
Opetushallitus on päivittänyt vastikään kotisuomessa.fi-verkkopalvelun vastaamaan palvelun
käyttäjien muuttuneita tarpeita. Uudistunutta palvelua on nyt mahdollista käyttää myös
mobiililaitteilla. Lisäksi sivuston yleistä käytettävyyttä on parannettu. Kotisuomessa.fi-sivusto
sisältää erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun liittyvää materiaalia. Suora
linkki palveluun tässä.

Uutisia
Turun Infotorin kesäaikataulut ovat voimassa 26.6-16.7.2017. Infotori on kiinni 17.730.7.2017 ja jälleen 31.7 alkaen palataan normaaliin aikatauluun. Infotorin aikataulut
päivittyvät tänne.
Kelassa on käynnistetty uusi hanke, jotta maahanmuuttajien kuntoutustarpeisiin voitaisiin
vastata paremmin. Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa palveluntuottajien valmiuksia
työskentelyyn maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Maahanmuuttajille suunnatussa
kuntoutuspalvelukokeilussa yhdistetään ammatillinen kuntoutus ja suomen kielen opetus.
Lisää tietoa kuntouksesta uusilta videoilta seitsemällä kielellä löytyy täältä.
Turun ammattikorkeakoulun koordinoima ja juuri päättynyt REGI-projekti julkaisi
virolaisille perheille suunnatun kirjan Viguriväntin kaksi kotimaata. Suomi on toinen
kotimaa yhä useammalle virolaiselle lapsiperheelle. Millaista on asua uudessa kotimaassa?
Mitä tehdä jos koti-ikävä iskee? Kirja on luettavissa täällä.
Kotona Suomessa –pilottihanke Vertaista vailla on julkaissut ensimmäisen uutiskirjeen,
jonka voi lukea täältä. Hanke tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, nopeuttaa työhön tai
ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista
järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle.
Päätoteuttaja on Turun AMK ja kumppaneina Turun yliopiston Brahea-keskus ja VarsinaisSuomen yrittäjät.
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HUOMIO:
Tukea yhdistyksille henkilöiden palkkaamiseen Turussa
Yhdistykset voivat nyt hakea henkilöiden palkkakustannuksiin korotettua Turku-lisää.
Turku-lisällä tuetaan välityömarkkinoita sekä pitkään työttömänä olleiden turkulaisten
työllistymistä avoimille markkinoille. Lisäksi tuella on tarkoitus turvata yleishyödyllisten
kolmannen sektorin toimijoiden keskeiset toiminnot valtion palkkatuen alentuessa tai
puuttuessa kokonaan. Korotettua työllisyyden Turku-lisää voidaan myöntää yhdistykselle,
säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka työllistää työttömän
turkulaisen niin, että työllistettävän henkilön työssäoloehto täyttyy ja jolle ennen
työsuhdetta on maksettu yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Tukea
myönnetään TE-toimiston palkkauskustannukset osittain kattavan palkkatuen jälkeen
työnantajalle jääviin palkkauskustannuksiin. Tukea voidaan myöntää sekä kokonaan uusiin
työsuhteisiin että työsuhteisiin, joissa yhdistys (tmv.) jatkaa olemassa olevaa työsopimusta
niin, että henkilön työssäoloehto täyttyy.
Eduksi uusissa työsuhteissa luetaan:
 työllistetyn työpanos edistää yhdistyksen toimintaa
 työllistetyn edellytykset työllistyä avoimille työmarkkinoille kasvavat työsuhteen
aikana ja hänen kanssaan tehdään jatkosuunnitelma työllistymiseen
 yhdistyksen toiminta tuottaa turkulaisia hyödyttäviä sosiaali-, terveys-, kulttuuri-,
liikunta- tai muita hyvinvointipalveluja
 työllistettävä henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 1000
päivää
Tuki palkkauskustannuksiin maksetaan ennakkoon ilmoitettujen palkkauskustannusten
mukaan. Palkkauskustannuksiksi huomioidaan enintään 1600 €/kk. Yhdistys toimittaa
jälkikäteen tiedot palkkauskustannuksista 2 kk:n välein maksettujen tukien ja varsinaisten
kustannusten tarkistamista varten. Haku on voimassa vuonna 2017 siihen varatun määrärahan
puitteissa. Lisätietoja ja hakulomake:
http://www.turku.fi/uutinen/2017-06-02_yhdistykset-voivat-hakea-korotettua-turku-lisaapalkkauskustannuksiin

Tukea toimintaan
Kasvua kansainvälisistä osaajista –hankehaku avautui 14.6.2017. Työ- ja elinkeinoministeriö
käynnisti syksyllä 2016 kasvua kansainvälisistä osaajista –agendan, jonka tavoitteena on
kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus ja verkostot tukemaan yritysten kasvua ja
kansainvälistymistä, kehittää kansainvälisille osaajille suunnattuja yrityspalveluja sekä
vahvistaa maahanmuuton kytkeytymistä alueen ja kaupungin elinvoimaisuuden
vahvistamiseen ja elinkeinopolitiikkaan. Hakuinfo oli Helsingissä 14.6.2017 yhdessä EAKRhankehaku infon kanssa. Molemmat haut ovat auki 14.6.-25.9.2017. EAKR-hankkeissa
rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus. Hakemukset
jätetään sähköisessä EURA2014 –järjestelmässä. Lisätietoa täältä.
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Länsi-Suomen maakunnissa alueellisen ESR-haun. Haku
päättyy 3.10.2017. Haettavissa on myös toimintalinja 5 ja mm. kansainvälisten hankkeiden
valmistelutyö. Tarkemmat ohjeet löytyvät Rakennerahastojen sivuilta. Hakuohjeet.
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Pohjoismaalaiset yhteistyöministerit ovat keväällä 2016 päättäneet että Pohjoismainen
yhteistyö pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa, pitää olla korkeasti
priorisoitu, ja tämä on johtanut kotouttamisen yhteistyöohjelmaan. Pohjoismainen
ministerineuvos on tähän tarkoitukseen kohdentanut varoja hankkeisiin Pohjoismaissa, jotka
työskentelevät pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisen yhteistyömallien
puolesta Pohjoismaissa. Hakemuksia voi lähettää jatkuvasti, mutta viimeistään 31.12.2017.
Hakemus lähetetään Catrine Bangumille, catban@norden.org, ja kopio koordinaattori Kristina
Marie Jensenille, kmje@norden.org. Lisää tietoa hankehausta skandinaavisilla kielillä täältä.
Tulossa: Koneen säätiön naapuridialogit –teemahaku syyskuussa. Koneen Säätiön Suomen
muuttuvat naapuruudet -ohjelman ensimmäinen Lähinaapurit -teemahaku kohdennettiin
lähialueiltamme Suomeen muuttaneisiin. Ohjelman toisen teemahaun kohteena ovat kaikki
naapuruussuhteet, sekä perinteiset että maahanmuuton Suomeen synnyttämät uudet
naapuruudet. Toisessa teemahaussa kysytään, miten naapurit kommunikoivat ja pyrkivät
dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollista
eroista. Teemahaku järjestetään vuosittaisen apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2017. Katso
tarkempia ohjeita hakemisesta ohjeista Apurahan hakijalle sekä nettisivuilta.

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!
Jos haluat, että välitän tietoa yhdistyksesi tai muun organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista
monikulttuurisuusverkostolle, laita minulle viestiä. Mikäli olet saanut uutiskirjeen, mutta
nimesi ei ole postituslistalla, ilmoita minulle.
Lomailen 6.7.-7.8.2017.
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

