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Ajankohtaista Satakunnan maahanmuutto- ja 

kotouttamisasioista                                      

Arvoisa yhteistyökumppani!   
 
Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja kotouttamistyön 
ajankohtaisia asioita Satakunnasta ja muualtakin. Kokoan Satakunnan uutiskirjettä noin neljä kertaa 
vuodessa. 
 

Rasismin vastaisen viikon tapahtumia Satakunnassa   
 

Nyt on meneillään rasismin vastainen viikko. Rasismin vastaisella viikolla 18.-24.3.2019 on monia 
tapahtumia Porissa:   

- Tiistaina 19.3. Monikulttuurinen naisten kahvio: Avoimet ovet klo 17–19.30. Paikka on 
Rakastajat-teatterin Hilkka-sali, Valtakatu 22. Naisten kahviossa juodaan teetä ja kahvia, 
tutustutaan, keskustellaan ja usein myös tanssitaan! Naisten kahvio on kaikille naisille 
avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Tapahtuman järjestävät Rakastajat-teatteri, 
Taiteen edistämiskeskus, Porin kaupunki, Satakunnan yhteisökeskus ja MLL:n Satakunnan 
piiri. 

- Keskiviikkona 20.3. Paneelikeskustelu: Naiset ja uskonto klo 17.00, Porin pääkirjasto 
sekä Oma maa -esitys (mm. Kroatia) klo 11 alkaen, Kulttuuritehdas Kehräämö 

- Torstaina 21.3. Rasisminvastaisen päivän tapahtuma klo 12–16, Kulttuuritalo Annankatu 
6. Ohjelmassa mm. Irish Stew Orchestra, Kai Tanner, Porin Nuorten työpajan Bändi, 
Rumpupaja, Punaisen Ristin Ystävätoiminnan esittelyä ja paljon muuta! Anniksen 
keittiössä tarjolla pohjoisafrikkalainen buffet-lounas, hintaan 5€ /hlö. Vain käteismaksu! 
Tapahtuman järjestää Kulttuuritalo Annankatu 6 sekä Porin kaupungin Nuorten työpaja. 

- Torstaina 21.3. Maailman runouden päivänä kello 17–19 on Oodi koiralle –
sanataidetyöpaja. Se on ilmainen, kaiken ikäisille ja kaiken kielisille tarkoitettu tilaisuus. 
Paikka on Taivas-sali, Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 B, 2. krs, Pori. Voit kirjoittaa 
koiralle runon tai koiran seikkailuista kertovan tarinan kielellä, jota osaat. Lukukoira Fiina 
rakastaa lapsia, kuuntelee rauhallisesti ja pitää rapsutuksista. Tervetuloa koko perhe! 
Työpaja on osa monikielisyyttä juhlivaa Satakielikuukautta, ohjaaja: sanataiteilija Outi 
Lähteenlahti. Järjestäjät: Porin lastenkulttuurikeskus, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys 
ry ja Yhteisötalo Otava. 

- Torstaina 21.3. Puhekupla-tapahtuma Pub Winston klo 18.00. Puhekuplassa sukelletaan 
maahanmuuttoteemaan teatterin ja avoimen keskustelun kautta. Luvassa on 
esityksellinen visa sekä puhuttelevaa draamaa, johon yleisö pääsee vaikuttamaan. 
Osallistuminen saattaa olla palkitsevaa itsessäänkin, mutta Puhekuplassa arvotaan myös 
palkintoja innokkaiden osallistujien kesken. Tapahtuman järjestää Puhekupla-työryhmä ja 
Rakastajat-teatteri. 

- Perjantaina 22.3. Oma maa -esitys: Brasilia klo 17, Porin pääkirjasto  
- Perjantaina 22.3. Arabiankielisten perheiden ilta Hei Pori! Klo 17:30-19:30. 

Tutustumista ja yhdessäoloa, ilta on avoin kaiken kielisille. Puhutaan arkiasioista ja 
yhdistystoiminnasta. Omat kerhot naisille, miehille ja lapsille. Jokaiselle ryhmälle on oma 
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vetäjä ja huone. Tarjolla lämmintä juotavaa ja pikkuvälipala. Ilmoittautumiset viestillä 
tai Whatsapilla numeroon 040 3757 151. Kansainvälinen Kohtaamispaikka, Otavankatu 5 B, 
2. kerros. Tapahtuman järjestää Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 

- Perjantaina 22.3. Puhekupla-tapahtuma Bar Jussikka perjantaina klo 14.00. 
Puhekuplassa sukelletaan maahanmuuttoteemaan teatterin ja avoimen keskustelun 
kautta. Luvassa on esityksellinen visa sekä puhuttelevaa draamaa, johon yleisö pääsee 
vaikuttamaan. Osallistuminen saattaa olla palkitsevaa itsessäänkin, mutta Puhekuplassa 
arvotaan myös palkintoja innokkaiden osallistujien kesken. Tapahtuman järjestää 
Puhekupla-työryhmä ja Rakastajat-teatteri. 

- Lauantaina 23.3. yhteisöruokailu: herkkuja Lähi-Idästä klo 14–16 (tai siihen asti kuin 
ruokaa riittää!), paikkana Yhteisökeskus Otava. Ruokailu on maksuton.  

- Lauantaina 23.3. Vain ihmisiä –kohtaamiskahvila klo 15–16, Yhteisökeskus Otava. 
Tapahtuman järjestää Punaisen Ristin Satakunnan piiri 

 
Rasismin vastaisen viikon tapahtuma Raumalla:  

- Elävä kirjasto –tapahtuma klo 17–19, paikka Rauman pääkirjasto. Paperisten kirjojen 
sijaan Elävässä kirjastossa lainataan oikeita ihmisiä keskusteluhetkeä varten. Elävä 
kirjasto on yhdenvertaisuutta edistävä toiminnallinen menetelmä, joka pyrkii edistämään 
erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuuden, 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta eri 
kulttuureista ja elämäntilanteista. Elävän kirjaston kirjoja ovat ihmiset, jotka edustavat 
erilaisia vähemmistöjä. Lainaushetket ovat lyhyitä, noin 10 minuutin mittaisia 
keskusteluhetkiä pienenryhmässä tai kahdestaan toisen ihmisen kanssa. Eläväksi kirjaksi 
tapahtumaan lupautunut päättää itse, millaisista asioista haluaa lainaajansa kanssa 
keskustella. Elävässä kirjastossa keskustellaan suomen kielellä. 

 
Näyttelyt koko viikon ajan:  

- Kulttuurien kimallusta, paikka Eurajoen kirjasto, aika 15.3.-30.3.2019. Kulttuurien 
kimallusta on monikulttuurisia juhla-asuja esittelevä valokuvanäyttely. Sen kuvien 
malleina ovat poseeranneet eri kulttuuritaustoista Suomeen muuttaneet ihmiset. 
Näyttelyn on kuvannut kulttuurin moninaisuuden läänintaiteilija Maikki Kantola. 
Järjestäjänä Videootit ry. 

- Avara katse, paikka Porin pääkirjasto, lasten osasto, aika 7.3 - 28.3.2019. Porin 
alakoululaisten suunnittelemia, yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden silmälasiKISAan 
osallistuneita laseja. Vuonna 2018 porilaiset koululaiset osallistuivat Taiteen 
edistämiskeskuksen luotsaamaan yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden silmälasiKISAan. 
Tarkoituksena oli taiteen kautta pohtia tärkeää rasisminvastaista teemaa. Järjestäjänä 
Taiteen edistämiskeskus. 

 
Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. 
Lisätietoja: Tapahtumaviikosta: 040 1457732 / 020 701 2820 (SPR Satakunnan piiri), 
Puhekupla-tapahtumista: https://www.facebook.com/Puhekupla-dialogia-maahanmuutosta-
221569158370268/ 
Vain ihmisiä -kampanjasta: https://vainihmisia.fi/  
 
Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen nettisivut ja tapahtumakalenteri avautuu tästä.   
 

https://www.facebook.com/Puhekupla-dialogia-maahanmuutosta-221569158370268/
https://www.facebook.com/Puhekupla-dialogia-maahanmuutosta-221569158370268/
https://vainihmisia.fi/
https://monikulttuuriyhdistys.fi/
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Uusi hanketyöntekijä Satakunnan ELY-keskuksessa  

 
Satakunnan ELY-keskuksessa on alkuvuonna aloittanut uusi asiantuntija Kirsi Paavilainen, joka 
työskentelee Pakolaistaustaisten ohjaushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa 
pakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja kehittämällä  

- maahanmuuttajien verkostomaista ohjausta,  
- tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä  
- sähköisiä seurannan ja osaamisen dokumentoinnin välineitä. 

Hanke tuottaa myös uutta tietoa palveluiden kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Satakunnan ELY-
keskuksen Pakolaistaustaisten ohjaus –hankkeen asiantuntijan Kirsi Paavilaisen sähköposti on 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  

 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 
Maahanmuuttajien palvelut kasvu- ja sote-palvelujen yhteistyönä –tilaisuus Porissa.  
Aika: keskiviikko 27.3.2019 klo 12.00-15.30 
Paikka: Porin perusturvan auditorio, Maantienkatu 31 D, Pori. 
Kevään aikana Satakunnassa järjestetään kaksi tilaisuutta, joiden aiheena on maakunnallinen 
yhteistyö maahanmuuttajien palveluissa. Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien 
parissa työskentelevät kuntien eri hallinnonalojen ja TE-palvelujen ammattilaiset, palvelujen 
tuottajat ja kolmannen sektorin toimijat. Ensimmäisessä tilaisuudessa Työ- ja elinkeinoministeriön 
maahanmuuttopäällikkö Sonja Hämäläinen puhuu mm. kotouttamisasioiden työnjaosta ja 
yhteistyöstä. Stadin osaamiskeskuksen toimijat kertovat omasta toiminnastaan ja paikalliset toimijat 
keskustelevat käytännön haasteista ja tulevaisuuden ratkaisumalleista. Toinen tilaisuus järjestetään 
8.5.2019. 
Ohjelma ja ilmoittautuminen 20.3.2019 mennessä.  
Lisätietoja: Satakunto-hankkeen projektisuunnittelijat Minna Viinamaki puh. 044 701 0049 ja Tuija 
Kallio puh. 044 701 0050 
 
Ihmiskaupan uhri terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakkaana –koulutus on Turussa 
23.4.2019. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kotoutumistyötä 
tekeville. 
Paikka: Auriga Business Center, Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku. 
Järjestäjä: Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) 
Ohjelma ja ilmoittautuminen IOM:n tapahtumaan 23.4.2019 
Lisätietoja IOM:n kevään 2019 koulutuksista antaa Miila Nieminen, Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö (IOM), mnieminen(at)iom.int.  
 
Siirtolaisuusinstituutti järjestää 25.4.2019 symposiumin ”Producing (Im)Mobilities: Do States 
Create Vulnerabilities?” Tilaisuuden keynote-puhteenvuorot ovat:  

 Dr. Jill Alpes (Nijmegen Center for Border Research & Coopetic Paris): Immobility Through 
Returns? Vulnerabilities of Migrants after Deportation and Assisted Return in Mali, Niger 
and Nigeria 

 Professor Nicholas De Genova (University of Houston): The Convulsive European Space of 
Mobilities 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.satakunta2019.fi/?p=4479
https://bit.ly/2BJ2Vra
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Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku 
Aika: Torstai 25.4.2019 klo 10.00-17.00. Lisätietoa lähempänä ajankohtaa tulee 
Siirtolaisuusinstituutin verkkosivulle.  
 
MONET-seminaari 2019 – Hyvinvoiva kotoutuja – työkaluja, tutkimusta ja näkökulmia. 
Aika: 6.5.2019 
Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki. 
MONET-seminaarissa pääset kuulemaan ajankohtaisia asioita kotoutumiseen liittyen. Seminaarissa 
esitellään työkaluja sekä tutkimus- ja kehittämistyötä kotoutumisen tueksi, ajankohtaisia asioita 
paperittomista ja turvapaikanhakijoista sekä kuullaan näkökulmia toiseuttamisesta ja 
syrjimättömyydestä. Seminaari on avoin kotoutumisen parissa työskenteleville ja aiheesta 
kiinnostuneille. Järjestäjä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön 
kanssa. Ohjelma kokonaisuudessaan tästä.  
Ilmoittautuminen tapahtumaan 15.4 mennessä. 
Luomme yhdessä perustaa maakunnallisille maahanmuuttajien palveluille -tilaisuus Porissa. 
Aika: 8.5.2019 klo 12.00-15.30 
Paikka: Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori 
Tilaisuus on jälkimmäinen kevään aikana Satakunnassa järjestettävistä tilaisuuksista, joiden aiheena 
on maakunnallinen yhteistyö maahanmuuttajien palveluissa. Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat 
maahanmuuttajien parissa työskentelevät kuntien eri hallinnonalojen ja TE-palvelujen 
ammattilaiset, palvelujen tuottajat sekä kolmannen sektorin toimijat. Toukokuun tilaisuudessa 
luodaan yhdessä perustaa maakunnallisille maahanmuuttajien palveluille. Tampereen ja Turun 
malleista paikalliset asiantuntijat tulevat kertomaan yhteistyöstä kuntien ja työvoimapalveluluiden 
välillä ja miten kunnallista koordinaatiota hoidetaan maahanmuuttoasioissa. 
Ohjelma ja ilmoittautuminen 29.4.2019 mennessä. Lisätietoja antavat Satakunto-hankkeen 
projektisuunnittelijat Minna Viinamäki puh. 044 701 0049 ja Tuija Kallio puh. 044 701 0050 
 
Yksintulleiden pakolaisnuorten perhe ja kotoutuminen -seminaari Turussa.  
Aika: keskiviikko 15.5.2019.  
Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku. 
Tervetuloa kuulemaan, mitä nuorille kuuluu oleskeluluvan saamisen jälkeen, kuinka perheestä 
erossaolo vaikuttaa nuorten kotoutumiseen ja millaisia ideoita viranomaisilla ja järjestöillä on 
nuorten tukemiseen. Seminaarin järjestävät Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke "Perheen 
erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus" ja Turun ensi- ja turvakoti. 
Seminaarin ohjelma kokonaisuudessaan tästä linkistä. 
Tiedustelut: Johanna Hiitola, puh. 040 671 2357, sähköposti: etunimi.sukunimi@utu.fi 
 
Kotona Suomessa –hankepäivä järjestetään 5.6.5019 Helsingissä. Kotona Suomessa -hankkeen 
toimijat kokoavat päivään kotouttamisen näkökulmia eri puolilta Suomea. Teemoja käsitellään muun 
muassa hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään käyttämillä menetelmillä. Varaa 
päivä kalenteriisi. Lisätietoa ohjelmasta tulee lähiaikana Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
koulutuskalenteriin.  

 
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. 

http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/symposium-producing-immobilities-do-states-create-vulnerabilities
http://www.migrationinstitute.fi/fi/news/symposium-producing-immobilities-do-states-create-vulnerabilities
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4476591
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1725273&SID=4f4a88cf-06e1-4dc3-a14f-e010e95a08a2&dy=693382290
https://www.satakunta2019.fi/?p=4479
http://www.migrationinstitute.fi/fi/page/yksintulleiden-pakolaisnuorten-perhe-ja-kotoutuminen
mailto:etunimi.sukunimi@utu.fi
http://www.kotouttaminen.fi/
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Raportteja, julkaisuja, työkaluja  
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat tuottaneet 
laajan videopohjaisen koulutuskokonaisuuden pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. 
PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille. 
Koulutus pohjautuu THL:n vuonna 2018 julkaisemaan PALOMA-käsikirjaan. Koulutus antaa hyvät 
perustiedot pakolaistaustaisen asiakkaan kohtaamiseen ja se rakentuu 16 eri teemaisesta videosta 
sekä niihin liittyvästä tehtäväpaketista. Koulutuskokonaisuuden käyttäjiä ovat esimerkiksi 
ammattilaiset ja organisaatiot, oppilaitokset ja niiden opiskelijat sekä vapaaehtoistyöntekijät. 
PALOMA-koulutus on katsottavissa täällä.  

 
Matkalla ammattiin -sivu tarjoaa kattauksen tietoa ja vinkkejä maahanmuuttajien 
koulutuspolkujen ja työllistymisen tueksi. Mukana on materiaalia seitsemällä kielellä viideltä hyvin 
työllistävältä alalta. Sivuston materiaalit toimivat työkaluna maahanmuuttajien ohjaustyötä 
tekeville, tietopakettina maahanmuuttajille kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksista 
Suomessa sekä opetusmateriaalina. Materiaalit on laadittu Opin portailla –hankkeessa Satakunnassa 
ja Pohjois-Pohjanmaalla. Videot voi katsoa matkalla ammattiin –sivulta. Opin portailla Satakunnassa 
–hankkeen loppurapotti on luettavissa täällä. 

 
Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on luonut selkokieliset arjen turvallisuus ja 
ensiapuohjeet, jotka ovat kaikkien käytössä. Ohjeet sopivat niin vapaaehtois- kuin 
ammattilaiskäyttöön, niin tavallisille ihmisille kuin erityisryhmille. Opas kertoo selkosuomeksi 
toiminnasta erilaisissa onnettomuustilanteissa, siitä mitä ihmiselle hädän hetkellä tapahtuu, miten 
voi auttaa itseään, kodin turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta. 
Oppaan voi ladata alta tai Pärjätään Yhdessä -hankkeen Rednet sivulta PDF-muodossa. 
Lisätietoja: Janne Leskinen, projektisuunnittelija, Pärjätään yhdessä –hanke, 
etunimi.sukunimi@redcross.fi, 020701 2139 

 
Oletko kiinnostunut siitä, millainen on pakolaisen polku ja mitä on humanitääristen kriisein 
taustalla? SPR on laatinut opetusmateriaalia kouluille esimerkiksi siitä, millaista on elää riskien 
keskellä, kun tapahtuu maanjäristys, on kuivuutta, tulva jne. Sovellus näyttää, missä päin maailmaa 
on erilaisia riskejä ja antaa lisämateriaalia asian käsittelyyn. Sivusto riskien keskellä avautuu tästä.  
 
Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) on julkaissut vertailuraportin kotouttamispolitiikasta ja 
työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta EU-jäsenmaissa. Tutkimus keskittyy erityisesti 
käytäntöihin, jotka tukevat kolmansien maiden kansalaisten pääsyä työmarkkinoille. Suomen 
kansallinen raportti julkaistiin tammikuussa englannin ja suomen kielillä.  

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut ajankohtaisen tietopaketin kotouttamisesta ja 
maahanmuutosta. Tietopaketin tavoitteena on antaa viimeisimpään tilasto- ja tutkimustietoon 
perustuva yleiskuva Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta ja kotouttamisesta, tämän 
hallituskauden aikaisista politiikkatoimista sekä kehityskohdista. Tietopaketti on luettavissa täällä.  

 
Tie työelämään -verkkopalvelusta löydät tietoa, keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä 
jatkamiseen ja työllistymiseen. Sivuosto sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa ammattilaisten, 
osatyökykyisten ja yritysten käyttöön. OTE-kärkihanketta toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriö. 
Sivustoa ylläpitää Kuntoutussäätiö. Tie työelämään –sivusto avautuu tästä.  

https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/tyon-tueksi/paloma-koulutus
https://opinportailla.diak.fi/matkalla-ammattiin/
https://www.theseus.fi/handle/10024/154187
https://www.theseus.fi/handle/10024/154187
https://rednet.punainenristi.fi/parjataanyhdessa
https://www.riskienkeskella.fi/
http://www.emn.fi/files/1922/EMN_Labour_Market_Integration_EN_FI.pdf
http://www.emn.fi/files/1922/EMN_Labour_Market_Integration_EN_FI.pdf
https://www.slideshare.net/TEM_esitykset/faktatietoa-maahanmuutosta-ja-kotouttamisesta
https://tietyoelamaan.fi/
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Helsingin yliopistossa on esitetty tuore väitöskirja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja 
kotoutumistoimenpiteistä. Tuuli Kurki väitteli 22.2.2019 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa aiheesta "Immigrant-ness as (mis)fortune? – Immigrantisation through integration 
policies and practices in education". Rasismi ja heikot työllistymismahdollisuudet ovat 
maahanmuuttajien arkea Suomessa. Heidät nähdään usein vain maahanmuuttajina, ilman 
henkilökohtaista historiaa, kokemuksia ja kiinnostusta. Tasa-arvoon pyrkivä koulutus saattaa siten 
vahvistaa rodullista eriyttämistä. Väitöskirjan mukaan, vaikka kotouttaminen pyrkii tekemään 
maahanmuuttajista aktiivisia ja tasavertaisia suomalaisen yhteiskunnan jäseniä, 
kotouttamistoimenpiteet voivat vahvistaa maahanmuuttajien syrjäytymistä ja marginalisointia. Tästä 
voit avata uutisen väitöskirjasta sekä väitöskirjan sähköisenä julkaisuna.  
Nuorten viesti vanhemmille -videot ammattilaiskäyttöön: 
Miten pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ja heidän vanhempansa voivat  
rakentaa vuoropuhelua? Mitä vanhempien pitäisi tietää suomalaisesta koulusta tai  
seurustelukulttuureista? Nuoret kertovat. Pakolaisnuorten tuki ry:n (ent. Kölvin Monikulttuurinen 
Nuorisotyö ry) Nova-hanke on työstänyt pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten ja 
miesten kanssa vanhemmille suunnattuja videoita. Videoiden kieliversiot ovat: suomi/englanti, 
arabia, persia ja somali.  
Videot ovat Kölvi-toiminnan kotisivuilla sekä Kölvi-toiminnan YouTube-kanavalla.  
Vihapuheen vastainen kampanja on käynnistynyt. Oikeusministeriön koordinoiman Against Hate -
hankkeen vihapuheen vastainen viestintäkampanja käynnistyi 4.2. mediataitoviikolla. Kampanjalla 
halutaan lisätä netinkäyttäjien tietoisuutta siitä, millainen sisältö on rangaistavaa vihapuhetta. Sillä 
pyritään myös lisäämään halukkuutta ilmoittaa poliisille rangaistavasta vihapuheesta. Kampanja 
koostuu televisiossa esitettävistä tietoiskuista, sosiaalisen median kampanjasta sekä verkosta 
löytyvästä materiaalista, joka auttaa rangaistavan vihapuheen tunnistamisessa.  

 
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. 

 
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 luettavissa MLL:n Varsinais-
Suomen piirin materiaalipankissa. Materiaaleja voi hyödyntää mm. päiväkodeissa, neuvoloissa ja 
perhetyössä.  

 

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 

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/kotouttamistoimenpiteet-voivat-vahvistaa-maahanmuuttajien-syrjaytymista
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/kotouttamistoimenpiteet-voivat-vahvistaa-maahanmuuttajien-syrjaytymista
https://www.kolvi.fi/videot
https://www.youtube.com/channel/UCgH5ayi9wCtgfuToedNld3A
https://yhdenvertaisuus.fi/vihapuhe
https://yhdenvertaisuus.fi/vihapuhe
http://www.muistisalo.fi/projektit
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158958/Tokgoz_Hulya-Liukkunen_Mari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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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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 

 

Aurinkoista kevättä kaikille!  

Mikäli haluat välittää tietoa toiminnastasi tässä 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  

 
paivi.ruotsala@ely-keskus.fi 
puh. 0295 020 992 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
Itsenäisyydenaukio 2, Turku 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2019-alkaen
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

