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Ajankohtaista                                     

  
Arvoisa yhteistyökumppani!   
 
 Tämä on Kotona Suomessa –uutiskirje Satakunnassa. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja 
 kotouttamistyön ajankohtaisia asioita. Jatkossa uutiskirjeet ovat luettavissa myös 
 www.kotouttaminen.fi- sivuston Satakunnan alueosiossa. 
   
 

Monikulttuuriyhdistyksen toimintaa  
 

Satakunnan Monikultuuriyhdistys ry:n Kansainvälisessä kohtaamispaikassa syksyn toiminta on 
alkanut. Yhdistys järjestää mm. suomen, englannin ja venäjän kielen kursseja, lasten 
kerhoja, eri kulttuurien teemaluentoja, kädentaitopajoja ja kokkauskursseja. Lisäksi yhdistys 
järjestää kaikille avoimia tapahtumia. 2.10. on Puhutaan yhdessä –tapaaminen, jossa 
maahanmuuttajat ja suomalaiset keskustelevat yhdessä suomen kielellä. Romanialainen 
iltapäivä on 30.9. ja espanjalainen ilta 13.10. Kerhokalenteri löytyy kokonaisuudessaan 
yhdistyksen sivulta täältä. Monikulttuuriyhdistys toimii osoitteessa Isolinnankatu 24 (käynti 
Juhana Herttuan kadun puolelta).  
 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  

 
 Maahanmuuttajan mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa -seminaari järjestetään 
 torstaina 28.9.2017 klo 9-15.15 Helsingissä ja sitä on mahdollista seurata verkon kautta. 
 Seminaarin aihepiirejä: Miten kotoutujan mielen hyvinvointia voidaan tukea 
 ennaltaehkäisevästi kotoutumisen alkuvaiheessa? Miten paikallistason toimintaa ja palveluita 
 organisoimalla ja osaamista vahvistamalla luodaan osallisuutta mahdollistava asuinympäristö 
 maahan muuttaneille? Haluatko saada kehittämisideoita oman paikkakuntasi kotoutumista ja 
 tukevaan toimintaan? Seminaarin järjestävät Kotouttamisen osaamiskeskus ja Terveyden ja 
 hyvinvoinnin laitos. Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä linkistä. Ilmoittaudu myös, jos seuraat 
 koulutusta verkon kautta. Linkki lähetetään sähköpostissa ilmoittautuneille.  
 
 Maahanmuuttajaperheiden ja lasten kotoutumisen tukeminen -koulutus Porissa 3.10.2017 
 klo 12-16.00. Koulutuksen sisältönä ovat mm. moniammatillinen yhteistyö 
 maahanmuuttajaperheiden kanssa, kuinka varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat tukea 
 lapsiperheiden kotoutumista, vuorovaikutuksen keinot ilman yhteistä kieltä ja lasten oman 
 äidinkielen tukeminen. Koulutus on suunnattu erityisesti maahanmuuttajaperheiden ja -lasten 
 kanssa työskenteleville asiantuntijoille, varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen toimijoille ja 
 kehittäjille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, perhetyöntekijöille sekä alan 
 opiskelijoille. Tervetuloa!  
 Paikka: Auditorio, Ravintola Liisanpuisto, os. Liisankatu 20, Pori 
 Ilmoittautuminen viimeistään 25.9.2017 tästä linkistä.  

http://www.kotouttaminen.fi-/
http://monikulttuuriyhdistys.fi/fi/kerhokalenteri/
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Maahanmuuttajan_mielen_hyvinvointi_arjessa_seminaarin+kutsu.pdf/44f0263b-3d82-4ca9-a0bf-d6e0d041ae0c
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e7e441ad-ede0-4ffe-980a-ee31a89580fb?displayId=Fin1336768
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 Koulutuksen ohjelma: 
  12.00 Avaus, Päivi Ruotsala ja Irene Karen  
  12.15 Monet kulttuurit, yhteiset lapsemme, Hatice Kütük, koordinaattori  
  Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hanke Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
  Varsinais-Suomen piiri  
  13.15 Moniammatillinen yhteistyö maahanmuuttajaperheiden kanssa kunnassa 
  Päivi Rouhelo, palveluohjaaja, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä  
  14.00 Kahvi-/teetauko  
  14.30 Varhaiskasvatuksen ammattilaiset monikulttuuristen lapsiperheiden  
  kotoutumisen edistäjinä - Uudet palvelumallit ja vuorovaikutuksen keinot, Maria 
  Vuorinen, päiväkodinjohtaja ja Tanja Sarlin, kehittämispäällikkö, Sateenkaari Koto ry.  
  16.00 Tilaisuuden päätös 
 
 Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) ovat aloittaneet
 kotouttamisen webinaarisarjan. Koulutukset järjestetään säännöllisesti kuukauden 
 ensimmäisenä perjantaina aamupäivisin. Webinaareissa käsitellään valtakunnallisia ja 
 ajankohtaisia teemoja kotouttamisesta ja maahanmuutosta ja koulutuksia voi seurata netin 
 kautta. Sarjan seuraava koulutus on 6.10.2017 ja sen aiheena on ”Oleskelulupien tyypit 
 sekä niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet”. Maahanmuuttoviraston asiantuntija 
 esittelee koulutuksessa eri oleskelulupatyyppejä sekä niihin liittyviä prosesseja, oikeuksia ja 
 velvollisuuksia. Koulutus järjestetään Helsingissä, mutta sitä on mahdollista seurata myös 
 verkkoyhteyden kautta, linkki etäosallistujille lähetetään sähköpostitse pari päivää ennen 
 tilaisuutta. Luento tallennetaan kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-tilille. Kannattaa 
 käytää joko Chrome- tai Firefox-selainta, jotka toistavat youtube-kanavaa paremmin kuin 
 Internet Explorer. Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki, 
 neuvotteluhuone 304. Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään perjantaina 29.9.2017 kello 12 
 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen. Ilmoittaudu myös, jos seuraat koulutusta verkon kautta. 
 Lisätietoja: 
 Kutsu Oleskelulupien tyypit sekä niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet -luennolle 
 Ennakkotietoa muista tulevista koulutuksista:  
  3.11. klo 9-11 – Maahanmuuttajan reitit työelämään (lainsäädäntö, luvat, palvelut, 
  Eures- toiminta jne) – Oulusta, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä TE-toimiston ja 
  ELY:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa  
  1.12. klo 9-11 – Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä –  
  Rovaniemeltä, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja   
  valtakunnallisten sekä paikallisten järjestöjen kanssa.  
   
 
 Avoin seminaari-iltapäivä 11.10.2017 aiheena lasten hyvinvointi Suomessa:  
 Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA järjestää 
 avoimen seminaari-iltapäivän lasten hyvinvoinnin kysymyksistä Suomessa. Seminaarissa 
 pohditaan lasten hyvinvoinnin nykytilaa yhä monikulttuurisemmassa Suomessa, Suomeen 
 tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asemaa ja maahanmuuttajanuorten hyvinvointia. 
 Tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa lasten hyvinvoinnin haasteista yhä 
 kansainvälisemmässä Suomessa. Seminaarin pääkieli on englanti ja se on maksuton. 

https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/tnfq7h8jab
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Kutsu_luento+oleskelulupien+tyypeist%C3%A4.pdf/afaf7474-8792-4dd6-a7dc-d5cc06f8d52d
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 Seminaari järjestetään yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun, Yksintulleet alaikäiset – 
 Traumahoidon malli - ja GENESO-projektien kanssa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila 
 kertoo lapsiasiavaltuutetun työstä ja esittää lapsiasiavaltuutetun arvion lasten hyvinvoinnin 
 nykytilasta. Tutkija Kirsi Peltonen (Tampereen yliopisto) esittelee mielenterveyteen liittyviä 
 haasteita nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Tutkija Marja Peltola 
 (Nuorisotutkimusseura) tarkastelee vähemmistötaustaisten nuorten sukupolvisuhteita 
 GENESO-hankkeen tulosten pohjalta. Lisätiedot: Katja Repo tai Kira Voutilainen, 
 etunimi.sukunimi@uta.fi. Ilmoittautuminen e-lomakkeella.  
 
 Ennakkotieto seminaarista "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017. 
 Seminaarin järjestää Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke 15.11.2017 Helsingissä. 
 Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja 
 tilanteeseen Suomessa. Tilaisuudessa pitää puheenvuoron muun muassa PICUMin (the 
 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) asiantuntija. Puhujina 
 myös oikeustieteen asiantuntijoita ja paperittomuuden parissa työskenteleviä. Seminaari on 
 suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, kolmannen sektorin 
 toimijoille, viranomaisille sekä muille kiinnostuneille. Seminaaritila ilmoitetaan myöhemmin. 
 Tilaisuus järjestetään Helsingissä. Tilaisuudelle on varattu klo 9-15, mutta kesto tarkentuu 
 myöhemmin. Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset: Sanna Rummakko, p. 045 
 843 7979, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi 
 
 

 Työkaluja ja uusia julkaisuja 

 
Helsingin kaupungin yrittäjyyspalvelukeskus NewCo Helsinki on koonnut "Yrittäjäksi 

 Suomeen – Mitä lupia tarvitset?" -verkkojulkaisun maahanmuuttajille, jotka suunnittelevat 
 yrittäjyyttä Suomessa. Samalla palvellaan myös ulkomailla asuvia henkilöitä, jotka 
 suunnittelevat yrityksen perustamista Helsinkiin tai muualle Suomeen. Julkaisun 
 tavoitteena on muun muassa ohjata yrittäjäksi aikovia lupaviidakossa sekä toimia 
 yritysneuvojien ja muiden aiheen parissa työskentelevien apuna päivittäisessä 
 neuvontatyössä.  

http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/Yrittajaksi_Suomeen_Mita_lupia_tarvitset.pdf 
ja englanniksi: 

 http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/ImmigrantEntrepreneurs_How_to_become_an_entrep
 reneur_in_Finland.pdf 

 
Turun kaupunki on julkaissut maahanmuuttajille uuden oppaan Suomen kulttuuriin ja 

 yhteiskuntaan. Oppaan nimi on ”Elämä Suomessa”. Opas on kirjoitettu selkosuomella ja siitä 
 on myös englanninkielinen versio ”Life in Finland”. Opasta saa painettuna mm. Turun 
 kirjastoista ja se on luettavissa Turun kaupungin nettisivuilta www.turku.fi/maahanmuuttajat  

 
Kotouttamisen osaamiskeskus on julkaissut käsikirjat tukemaan työtä ilman huoltajaa 

 tulleiden alaikäisten perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksiköissä sekä edustajan tehtävissä. 
 Molemmat käsikirjat ovat ladattavissa kotouttaminen.fi-sivuston työn tueksi -osion 
 työkaluista.  

mailto:etunimi.sukunimi@uta.fi
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19578/lomake.html
mailto:sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi
http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/Yrittajaksi_Suomeen_Mita_lupia_tarvitset.pdf
http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/ImmigrantEntrepreneurs_How_to_become_an_entrep%09reneur_in_Finland.pdf
http://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/ImmigrantEntrepreneurs_How_to_become_an_entrep%09reneur_in_Finland.pdf
http://www.turku.fi/maahanmuuttajat
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Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten psykososiaalien tukeminen perheryhmäkodeissa ja 
 tukiasumisyksiköissä luettavissa täältä. 

Ilman huoltajaa olevien alaikäisten edustaminen kotoutumisvaiheessa luettavissa täältä.  
 
Tutkimuskatsaus ”Ulkomaalaistaustainen väestö on huomioitava terveyden 

 edistämistoimissa” on julkaistu lääketieteellisessä aikakauskirja Duodecimissä ja se on 
 luettavissa täältä.  

 
Englanninkielinen opas suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille on julkaistu.   
Opas on kattava infopaketti suomalaisesta työelämästä ja kaikesta siihen liittyvästä; se 

 antaa konkreettisia vinkkejä ja työkaluja Suomessa työllistymisen tueksi.  
Linkki: ukko.fi/ Freelancer_Guide_for_Immigrants 
 
Selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista on valmistunut. Työpaikoilla 

 ei hyödynnetä eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksia riittävästi. Tätä mieltä on 
 yli puolet Made by Finland -kyselyyn vastanneista työikäisistä ja työnantajista. Suurissa 
 yrityksissä monikulttuurisuuden hyödyntämisen arvioitiin olevan paremmalla tasolla, sen 
 sijaan julkisella sektorilla sekä pk-yrityksissä on enemmän kehitettävää. Tiedot käyvät ilmi 
 Suomalaisen Työn Liiton, Työterveyslaitoksen, Työelämä 2020-hankkeen ja Tekesin 
 teettämästä selvityksestä. Lisätietoja: Tiedote ja julkaisu Monikulttuurisuuden 
 hyödyntäminen työpaikoilla.  

 
Opetushallitus on julkaissut uuden oppaan ”Rakentavaa vuorovaikutusta – Opas 

 demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin 
 ennaltaehkäisyyn”. Opas on luettavissa Opetushallituksen sivuilta täältä.  

 
Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen on julkaissut raportin maahanmuuttajien 

 kotoutumisen seurannan kehittämisestä. Raportti on tarkoitettu avaukseksi Helsingin 
 kaupungin sisäiseen käyttöön, mutta se soveltuu myös laajempaan kansalliseen keskusteluun 
 maahanmuuttajien kotoutumisesta ja sen seurannasta. Raportissa korostetaan tarvetta päästä 
 valtiollisten ja kunnallisten toimijoiden kesken yhteiseen ymmärrykseen kotoutumisen 
 seurannan keskeisistä käsitteistä. Ylipäätään on sekä kaupunkien että valtion etujen mukaista 
 tehdä asiassa yhteistyötä. Oikea työnjako ja onnistunut yhteistyö säästävät kaikkien 
 toimijoiden aikaa ja resursseja. Raportti löytyy Helsingin kaupunginkanslian sivuilta täältä.  

 
 

Uutisia  

 
 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on aloittanut uusi valtakunnallinen OSKU – Täsmäohjaus 
 pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi – hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on 
 oleskeluluvan  saaneiden henkilöiden entistä nopeampi siirtyminen vastaanottokeskuksista 
 kuntiin. Valtakunnallisen hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien, valtionhallinnon ja 
 vastaanottokeskusten yhteyshenkilöt sekä myönteisen kansainvälisen suojelun päätöksen 
 saaneet turvapaikanhakijat. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla ensimmäisen 
 muuton osuvuus paranee. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä kuntatietoutta tuottamalla eri 
 kielillä materiaalia ELY-alueiden asunto-, työ ja opiskelumahdollisuuksista. Hanke rahoitetaan 

http://kotouttaminen.fi/alaikaisen-tukemisen-kasikirja
http://kotouttaminen.fi/alaikaisen-edustajan-kasikirja
http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/10/duo13737
https://www.ukko.fi/wp-content/uploads/2017/05/Freelancer_Guide_for_Immigrants_UKKOfi.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=53326794&_hsenc=p2ANqtz--kqr7AAcmFlZgTeEOMsVW6tJ3B8ckEkjm2CTYqOSqBGvfCf6z5HfI4ufNPM8HRdkBnfV2CJvDYZGV_DVcE_jJi6eZjBIx_3Zay1r03FHx1ThDKxL4&_hsmi=53326794
https://www.ttl.fi/madebyfinland_monikulttuurisuus_tiedote/
http://mb.cision.com/Public/5751/2290425/a8b4073827cb43ee.pdf
http://mb.cision.com/Public/5751/2290425/a8b4073827cb43ee.pdf
http://www.oph.fi/download/182479_rakentavaa_vuorovaikutusta.pdf
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/maahanmuuttajien-kotoutumisen-seuranta-edellyttaa-saannollisyytta-ja-pitkajanteisyytta
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 Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja se toteutetaan aikavälillä 
 1.6.2017 -30.4.2018. Lisätietoja hankkeesta projektipäällikkö Timo Konttinen, 
 eunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
 
 Koko kylä kotouttaa –hankkeen pilottikylä on Kemiönsaaren Taalintehdas. Hanketta 
 hallinnoi Suomen Kylätoiminta ry ja hankkeen rahoitus tulee Työ- ja elinkeinoministeriön 
 järjestörahoituksesta. Voit lukea kotoutumisesta Taalintehtaalle hankkeen uutiskirjeestä, 
 joista uusin on luettavissa tästä linkistä.  
 

 
Tukea toimintaan 

 
 OKM:n TAITO-ohjelmassa on hankehaku meneillään. Nyt etsitään uusia ESR-hankkeita 
 tukemaan heikot perustaidot (luku-, numero sekä tieto- ja viestintätekniset perustaidot) 
 omaavien aikuisten työssä tai koulutuksessa pysymistä tai niihin pääsemistä. Hankkeissa tulee 
 kehittää toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää ja soveltaa valtakunnallisesti. Hakuaika 
 päättyy 3.10.2017. Lisätietoa hausta on Rakennerahastojen verkkosivuilla.  
 TAITO-ohjelman koordinaatiohanke TAIKOJA levittää tietoa ohjelmasanomasta ja tukee 
 käynnissä olevien hankkeiden verkostoitumista. Lisätietoa toiminnasta: 
 https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/ Turun Siviksen asiantuntijan yhteystiedot: Annika 
 Tahvanainen-Jaatinen, Opintokeskus Sivis, Yliopistonkatu 24 A 14, 20100 Turku, puh. 
 040 717 7019 ja s-posti annika.tahvanainen-jaatinen@ok-sivis.fi. Nettisivut: www.ok-sivis.fi 
 
 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.  
 
 STEA:n rahoitusta saava taho, muistathan, että käynnissä oleville avustuksille on mahdollista 
 hakea jatkoavustusta elo-syyskuun aikana. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen 
 STEAn sivusto www.stea.fi  
 
 OK - Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia kannattaa seurata pitkin vuotta. Varsinainen 
 maahanmuuttajien integrointi avustuskohteena tullee jälleen haettavaksi kevättalvella 2018, 
 mutta muitakin erityisteemoja, jotka ovat rajapinnassa maahanmuuton, työllistymisen ja 
 kansainvälistymisen kanssa löytyy. Katso lisätietoa täältä. Vastaavalla tavalla kannattaa 
 seurata muiden ministeriöiden rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksia säännöllisesti. 
  

mailto:eunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.kylatoiminta.fi/uploads/Koko%20kyl%C3%A4%20kotouttaa_Taalintehdas_uutiskirje4.small.pdf
http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/OpT0SRw4fNqw/content/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien-hankehaku-hakuaika-paattyy-3-10-2017/605562/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OpT0SRw4fNqw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D7
https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/
mailto:annika.tahvanainen-jaatinen@ok-sivis.fi
http://www.ok-sivis.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-haku-kaynnissa-13-6-2017-3-10-20-1/maximized
http://www.stea.fi/
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Hyvää syksyä kaikille! 

 

 Jos haluat, että välitän tietoa organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista  uutiskirjeessä ja 
 myös Kotona Suomessa –verkostolle valtakunnallisesti, laita minulle viestiä. Uutiskirjettä saa 
 levittää - kiitos.  
 
 Suosittelen myös tilaamaan Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
 valtakunnallisen uutiskirjeen täältä: 
 www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet   
 
 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  

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/info/uutiskirjeet
mailto:paivi.ruotsala@ely-keskus.fi

