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Pirkanmaan uutiskirje 3/2019  

 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2019 kolmas uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahan-
muutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. Edelliset uutiskir-
jeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 

Tiedoksi 
 

Toimintaraha järjestöille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi 

 
Pirkanmaan ja Keski-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta myöntää vuonna 2019 
toimintarahaa alueellaan toimiville monikulttuurisille yhdistyksille ja maahanmuuttajayhdistyksille. 
Toimintarahaa myönnetään tapahtumaan tai toimintaan, joka edistää eri väestöryhmien välistä 
vuorovaikutusta. Tapahtuma tai toimintaa pitää järjestää yhdessä toisen toimijan kanssa, 
jonka kanssa yhdistys ei ole aikaisemmin tehnyt yhteistyötä. 
 
Toimintarahan hakuaika on 1.4.-30.4.2019. Tapahtuma tai toiminta pitää järjestää 30.11.2019 
mennessä. Toimintarahaa myönnetään enintään 500 € / yhdistys. 
Hakemusten on oltava perillä Pirkanmaan ELY-keskuksessa 30.4.2019 klo 16 mennessä. 
Neuvottelukunta tekee päätökset toimintarahan myöntämisestä viimeistään 20.5.2019. 
 
Toimintarahaa ei myönnetä, mikäli yhdistys ei ole ilmoittanut hakemuksessa yhteistyökumppania, 
jonka kanssa tapahtuma tai toiminta järjestetään. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti. 
Tapahtuman / toiminnan jälkeen yhdistys kirjoittaa raportin. Yhdistys lähettää raportin 
Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tämän jälkeen toimintaraha maksetaan yhdistykselle. 
 
Toimintarahaa haetaan tästä linkistä löytyvällä lomakkeella. Lomake lähetetään Pirkanmaan ELY-keskuk-
sen kirjaamoon joko sähköpostilla tai tavallisessa postissa. Osoite on:  
Pirkanmaan ELY-keskus, 
Kirjaamo, PL 297 
33101 Tampere  
TAI kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. 
 
Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan ETNO/Toimintaraha 2019. 
Kysy neuvoa hakemuksen täyttämisessä tai pyydä lisätietoja toimintarahasta: 
Hanna Wallenius, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 946 
Marja Huttunen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 086 
 
 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37845299/Toimintaraha-etno-hakulomake-2019.pdf/7289e9c6-abd7-4504-889a-10e536765235
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Täydennyskoulutuksia opetushenkilöstölle 

 
TAMKin ammatillinen opettajankoulutus tarjoaa täydennyskoulutuksia opetustoimen henkilöstölle, kuten 
Moninaisuusosaajaksi  -  opetustoimen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus.  
Lisätietoja opettajankoulutuksesta Moodlessa ja TAMKin verkkosivuilla  

 

Kesäleirejä pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille 

  
Omakieliset kesäleirit 7–14-vuotiaille 
  
Kesälukioseuran järjestämät oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat omakielisiä kesäleirejä, jotka on 
tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille. Leireillä lapset pääsevät käyttämään omaa äidin-
kieltään sekä tutustumaan omaan kulttuuritaustaansa ja muihin samantaustaisiin lapsiin ympäri Suomea. 
Leiri tarjoaa pakolaistaustaiselle lapselle mahdollisuuden kuulua joukkoon ja kokemuksen siitä, ettei ole 
tuntemuksineen yksin. Oman kielen ja juurten tunteminen vahvistaa lapsen kulttuuri-identiteettiä ja it-
setuntoa ja vaikuttaa siten hänen sopeutumiseensa ja hyvinvointiinsa. Lisätiedot ja haku osoitteessa ke-
salukioseura.fi.  
  
Kesälukiot 15–19-vuotiaille nuorille 
  
Maahanmuuttajakesälukiot ovat 15–19-vuotiaille pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen saapu-
neille nuorille suunnattuja kesäkursseja/leirejä, joissa nuoret saavat tietoa suomalaisesta koulutusjärjes-
telmästä ja tukea tulevaisuutensa suunnitteluun. Kesälukiossa nuoren tukena ovat omakielinen ohjaaja, 
opinto-ohjaajat ja suomen kielen opettaja. Kesälukioon osallistuminen ei edellytä opintoja Suomessa tai 
suuntautumista lukio-opintoihin. Lisätiedot ja haku osoitteessa https://kesalukio.fi/kesalukiot/maahan-
muuttajakesalukiot/.  
  
Kesällä 2019 järjestetään myös pelkästään pakolaistaustaisille tytöille suunnattu Tyttöjen kesälukio. Idea 
on sama kuin maahanmuuttajakesälukiossa, mutta Tyttöjen kesälukio on kestoltaan lyhyempi, ja kesälu-
kion jälkeen tyttöjen tukena jatkaa puolen vuoden ajan omakielinen mentori. Lisätiedot ja haku osoit-
teessa https://kesalukio.fi/project/tyttojen/.  
  
Kesälukioseuran omakielisten kesäleirien ja maahanmuuttajanuorten kesälukioiden järjestämisestä ai-
heutuvat kulut katetaan pääosin Veikkauksen tuotoista. 
  
Lisätiedot: 
Kurssisihteeri Mari Hakala, Kesälukioseura ry 
p. (09) 6860 7714  
etunimi.sukunimi@kesalukioseura.fi 
https://kesalukioseura.fi  
https://kesalukio.fi  

https://moodle.amk.fi/course/index.php?categoryid=37
https://www.tamk.fi/web/tamk/pedagoginen-taydennyskoulutus
https://kesalukio.fi/kesalukiot/maahanmuuttajakesalukiot/
https://kesalukio.fi/kesalukiot/maahanmuuttajakesalukiot/
https://kesalukio.fi/project/tyttojen/
https://kesalukioseura.fi/
https://kesalukio.fi/


 

 

   
27.3.2019   

 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Ote työhön –vertaisryhmästä työ- ja koulutusmahdollisuuksia 

 
Ote työhön -hankkeen vertaisryhmissä osallistuja saa: 

• henkilökohtaista tukea ja ohjausta 
• tietoa työelämästä ja työn hakemisesta, 
• harjoitella suomen kieltä ja työhaastatteluun osallistumista 
• apua työn tai koulutuspaikan löytämiseen 

 
Ryhmät on tarkoitettu työttömille maahanmuuttajille, jotka eivät enää pääse kotoutumiskoulutukseen. 
Ryhmissä puhutaan suomea. 
 
Ryhmässä on mukana kaksi koulutettua työelämäohjaajaa, joilla on kokemusta työelämästä Suomessa. 
Ryhmä alkaa torstaina 21.3. klo 17–19 ja kokoontuu joka viikko kaksi tuntia yhteensä 
5 kertaa 21.3., 28.3., 4.4., 11.4. ja 18.4.2019. 
 
Tapaamispaikka: Kulttuurienvälinen kohtaamispaikka MUKANA, 
Hämeenpuisto 14 (katutaso), 33100 Tampere 
 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: hankesuunnittelija Lilli Rasilainen, etunimi.sukunimi@tsl.fi, 
puh: 040 457 0736 
Lue lisää: 
www.facebook.com/otetyohon 
www.otetyohon.fi  

 

Webinaari 28.3.2019: etävertaistoiminta – vertaistoimintaa videoyhteyden väli-

tyksellä 

  
Onko paikkakunnallasi tarvetta kotoutumista edistävälle vertaistoiminnalle, mutta resurssit tai sopiva 
vertaisohjaaja toiminnan järjestämiseksi puuttuvat? Järjestääkö organisaatiosi jo vertaistoimintaa ja ha-
luaisitte toimia myös uusilla paikkakunnilla? Miten vertaisryhmä toimii videon välityksellä? Tule kuule-
maan Pakolaisavun kokemuksista ja suosituksista etävertaistoiminnan järjestämiseen liittyen ja tapaa-
maan samalla muita aiheesta kiinnostuneita! 
  
Aika: 28.3.2019 klo 15-16  
Paikka: Webinaari toteutetaan verkkovälitteisesti Zoom-työkalulla. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoit-
tautuneille.  
Kohderyhmä: Webinaari on suunnattu pääasiassa kotoutumisen parissa toimiville henkilöille, mutta siihen 
voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Webinaari on suomenkielinen. Maksimiosallistujamäärä on 
100 henkilöä.   
 
Tavoitteellisessa vertaistoiminnassa osallistujat saavat faktatietoa vertaisohjaajilta ja tukea muilta, 
joilla on samanlainen elämäntilanne. Parhaimmillaan vertaistoimintaan osallistuvan itseluottamus kas-

http://www.facebook.com/otetyohon
http://www.otetyohon.fi/
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vaa, hänen tietonsa ja voimavaransa lisääntyvät ja hän löytää paikkansa olla ja toimia uudessa yhteis-
kunnassa. Etävertaistoiminnalla tarkoittamme tässä yhteydessä vertaisryhmää, jossa ohjaajat ja ryhmä-
läiset tapaavat videoyhteyden välityksellä. Etävertaistoiminta on toimiva ratkaisu tilanteessa, jolloin alu-
eelta ei löydy esimerkiksi omakielistä vertaistoimintaa. Järjestäjille se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa 
kotoutujia valtakunnallisesti. 
Webinaarissa esitellään Pakolaisavun kokemuksia etävertaisryhmätoiminnasta ja kerrotaan suositukset 
toiminnan järjestämiseen. Kerromme myös minkälainen rooli Pakolaisavulla voi olla etävertaistoiminnan 
järjestämisessä ja esittelemme tukimateriaalin. Webinaarissa tavataan Pakolaisavun vertaistoiminnan 
asiantuntijoita. 
 
Ilmoittautuminen etävertaistoiminta-webinaariin  
Lisätietoja: Heli Tikkanen, Vertaistoiminnan suunnittelija, etunimi.sukunimi@pakolaisapu.fi, 044 768 
9346 

 

Kutsu koulutukseen: Maahanmuuttaja terveyspalveluiden asiakkaana 

 
Maahanmuuttaja terveyspalveluiden asiakkaana –koulutus on tarkoitettuterveydenhuollon ammattilaisille 
ja kolmannen sektorin toimijoille. Koulutuksen toteuttaa MATEAS - Maahanmuuttajat terveyspalveluiden 
asiakkaina -hanke. Koulutus tarjoaa tietoa monikulttuurisesta vuorovaikutuksesta ja kulttuurisensitiivi-
syydestä sekä työvälineitä maahanmuuttajien kanssa toimimiseen. Koulutus on ilmainen ja sisältää kahvi-
tarjoilun.  
 
Saman sisältöiset koulutukset toteutetaan vaihtoehtoisina 17. ja 25.4. klo 14-18. Paikka on Tampereen 
ammattikorkeakoulu. Koulutusten sisällöt ja ilmoittautumislinkit löytyvät Mateas-hankkeen verkkosi-
vulta. Ilmoittautuminen 10. ja 17.4. mennessä. 
   
Lisätietoa MATEAS-hankkeesta: 
  
MATEAS-hankkeessa on tuotettu suomalaisesta terveydenhuollosta kertovia videoita, joiden kieli on sel-
kosuomi, arabia, dari, somali, persia ja englanti. Videoiden aiheita ovat perusterveydenhuolto, erikois-
sairaanhoito, akuuttisairaanhoito, hammashuolto ja neuvola. 
Tutustu MATEAS-hankkeen videoihin  
MATEAS-hanke Facebookissa 

   
MATEAS-hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien tietoja ja taitoja suomalaisista terveyspal-
veluista sekä niiden käytöstä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erilliset koulutuspaketit maahan-
muuttajille sekä terveydenhuollon ammattilaisille ja kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi hankkeessa 
tuotetaan audiovisuaalista materiaalia käytettäväksi koulutustilanteissa sekä toteutetaan kartta-appli-
kaatio palveluista. Päivittäiseen monikulttuuriseen toimintaan tehdään myös konkreettisia työvälineitä, 
kuten kuvakortteja kommunikaation helpottamiseksi. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä muun muassa 
tulkkipalveluiden sekä terveyspalveluiden tuottajien kanssa eri palvelujen toimivuuden parantamiseksi.    
 

 

 

https://fi.surveymonkey.com/r/N8Q6GF3
https://projects.tuni.fi/mateas/ammattilaisille/
https://projects.tuni.fi/mateas/ammattilaisille/
https://projects.tuni.fi/mateas/videot/
https://www.facebook.com/Mateashanke/
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Suunnitteilla toukokuulle Pirkanmaalle Hankemylly eli maahanmuutto- ja kotout-

tamishankkeiden verkostotapaaminen 

 
Paikka, päivämäärä ja ohjelma tiedotetaan uutiskirjeessä sekä hanketyöntekijöille heti, kun suunnittelu 
etenee. Todennäköinen ajankohta on 6. tai 9.5. klo 9-15. 

 

Kunniaan liittyvä väkivalta: miten tunnistaa ja toimia? 

 
DIDAR järjestää maksuttoman seminaarin kunniaan liittyvän väkivallan teemoista. 
Paikka: Sammon keskuslukion auditorio, Uimalankatu 5 Tampere 
Aika: 16.05.2019 klo 9-15.30 
 
Sitovat ilmoittautumiset 10.5.2019 mennessä! 
Ohjelma ja ilmoittautuminen DIDARin koulutukseen  
 
 
 
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin! 
 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Pakolaisesta kuntalaiseksi –verkostopäivä Helsingissä 

 
Sylvia-hankkeen Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään torstaina 25.4.2019 klo 9.00–16.30 
kokouskeskus Paasitornissa Helsingissä. Teemana on tällä kertaa pakolaistaustaisten perheiden kotoutu-
misen tukeminen. Tilaisuus on suunnattu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen parissa toimiville am-
mattilaisille, hankkeille ja järjestöille. 
 
Tilaisuuteen voi ilmoittautua perjantaihin 12.4. asti. Koska kyseessä on verkostoitumista tukeva tilaisuus, 
osallistuminen etäyhteydellä ei ole mahdollista. 
 
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän ohjelma 
Pakolaisesta kuntalaiseksi –verkostopäivän ilmoittautuminen 

MONET-seminaari 2019: Hyvinvoiva kotoutuja – työkaluja, tutkimusta ja näkökul-

mia 

 
Aika: 6.5.2019 kello 8:30-16 
Paikka: Mannerheimintie 166, Helsinki 
 
Kevään 2019 MONET-seminaarissa pääset kuulemaan ajankohtaisia asioita kotoutumiseen liittyen. Semi-
naarissa esitellään työkaluja sekä tutkimus- ja kehittämistyötä kotoutumisen tueksi. Lisäksi esitellään 
ajankohtaisia asioita paperittomista ja turvapaikanhakijoista ja kuullaan näkökulmia toiseuttamisesta ja 

https://www.didar.fi/koulutukset/
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf/1267de93-70fc-6e33-7979-1bbbaced49ce/Ohjelma_Pakolaisesta_kuntalaiseksi-verkostop%C3%A4iv%C3%A4_2019_TEM_Sylvia_.pdf.pdf
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5329881&sid=C2BRYSDuCd
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syrjimättömyydestä. Tilaisuuden järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä työ- ja elinkei-
noministeriön kanssa.  
 

 Ilmoittautuminen MONET-seminaariin  

 Ohjelma ja lisätietoja MONET-seminaarista THL:n tapahtumakalenterissa 
 

Kotona Suomessa -hankepäivä järjestetään taas kesäkuussa 

 
Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hankepäivä pidetään 5.6.2019 Helsingissä Paasitornissa. Kotona Suo-
messa -hankkeen toimijat kokoavat päivään kotouttamisen näkökulmia eri puolilta Suomea. Teemoja kä-
sitellään muun muassa hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään käyttämillä menetel-
millä. Hankepäivän tarkempi ohjelma valmistuu lähiviikkoina ja se julkaistaan kotouttaminen.fi-sivus-
tolla tapahtumakalenterissa sekä tässä uutiskirjeessä. 
 

Uusia hankkeita Pirkanmaalla 

Omalla kielellä Kotoutujan kulttuuripolulle 

 
Kotoutujan kulttuuripolku -hankkeessa tehdään verkostomaista yhteistyötä Tampereen kaupungin kotou-
tujille palveluja tarjoavien kulttuuri- ja sosiaalisektorin toimijoiden kesken. Vuonna 2019 toteutuva 
hanke tarjoaa omakielisiä kulttuurilähtöisiä palveluja erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääville 
kotoutujille, esimerkiksi kotiäideille. Tavoitteena on tarjota helpommin saavutettavia taide- ja kulttuuri-
palveluja ja madaltaa kynnystä osallistua erilaisiin toimintoihin.    
 
Kotoutujille tarjotaan mm. toiminnallista kielen oppimista, kerhotoimintaa, opastuksia museoissa, taide-
työpajoja, vierailuja eri kohteisiin ja kansalaistaitojen opiskelua. Opettajien, ohjaajien ja oppaiden työ-
parina toimivat osallistujien omakieliset ohjaajat (suomi, arabia, dari, somali, venäjä ja englanti).  
Hankkeessa ovat mukana Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Sarviksen sosiaaliaseman maahanmuuttajapal-
velut, Tampereen seudun työväenopisto, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, Lastenkulttuurikeskus 
Rulla, Sara Hildén -akatemia, Tampereen taidemuseo, Muumimuseo ja Tampereen kaupunginkirjasto. Li-
sätietoja: Anne Keskitalo, Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, etunimi.sukunimi@tampere.fi, 040-353 2497. 
 
 

Avustukset 
 
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja elinkei-

noministeriön 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. 
Lue lisää Sylvia-hankkeen lisätuista 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1725273&SID=4f4a88cf-06e1-4dc3-a14f-e010e95a08a2&dy=1964079542
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4476591
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2019-alkaen
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Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvu-

keskuksiin 

 
TEM on viime vuonna valinnut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttamaan Kansainvälisistä osaajista 
kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin- kokonaisuutta, joka rahoitetaan ESR:n valtakunnallisesta Työvoi-
man liikkuvuus Euroopassa –teemasta. Kokonaisuuden ensimmäisenä osana on vuoden 2019 alusta käyn-
nistynyt ELY-keskuksen itse toteuttama valtakunnallinen koordinaatiohanke ”Kokka kohti Suomea – Kan-
sainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin”, jossa hankepäällikkönä on aloittanut 
Timo Konttinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. Kokonaisuuden toisena osana rahoittavana viranomai-
sena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja koordi-
naatiohankkeen kanssa hakuja, joissa haetaan alueellisia kasvukeskushankkeita eri puolille Suomea.  
 
Koordinaatiohankkeella on oma roolinsa näihin hakuihin valmistautumisessa ja tämä työ vaatii oman ai-
kansa. Tämän hetken arvio on, että ensimmäinen haku saataisiin käyntiin huhti-toukokuussa. Hankehaut 
on tarkoitus toteuttaa useammassa vaiheessa, koska kaikkien hankkeiden käynnistäminen ei ole samanai-
kaisesti mahdollista. Lähtökohtaisesti Kokka –projektin tavoitteena on, että kullakin alueella alueen toi-
mijat tekevät yhden yhteisen hakemuksen, eikä samalla alueella rahoiteta useita pieniä hankkeita.  
 
Rahoittaja eli Keski-Suomen ELY-keskus julkaisee aikanaan haun hakuohjeen www.rakennerahastot.fi -
sivustolla => Ajankohtaista => Hakuajat => Valtakunnalliset haut (ehkä myös alueiden hakuosioissa).    
 
Haun valmistelun etenemisestä ja haun aikataulusta sekä sen tarkemmasta kohdentumisesta alueellisiin 
kasvukeskuksiin voi kevään mittaan kysellä Timo Konttiselta etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai rahoitta-
jan edustajalta Mika Villalta etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Työkaluja 

Opinnäytetyö kotouttavasta luonnonhoidosta 

 
Hanna Kivelän opinnäytetyö Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa – Maahan-
muuttajien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan osallistumisesta julkaistiin helmikuussa. Tutkimukseen  
haastateltiin 14 maahanmuuttajaa, jotka olivat osallistuneet Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla 
(Kolu) -hankkeen luonnonhoitotapahtumiin. 
 
Opinnäytetyön tulosten mukaan kotouttava luonnonhoito voi muun muassa vahvistaa yhteisöllisyyttä, 
auttaa muodostamaan sosiaalisia suhteita, edistää osallisuutta sekä lisätä tietoja ja taitoja, jotka autta-
vat yhteiskunnassa toimimisessa. 
 
Kivelä suoritti Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmassa sosiaali- ja 
terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Kolu-hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojelulii-
ton Pirkanmaan piiri ry ja sitä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maa-
seuturahasto). Toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta. 
 
 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201902082127
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201902082127
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Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa - aineis-

tomateriaali 

 
Toteutimme viime vuonna yhteistyössä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa OKM:n ra-
hoituksella Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa - aineistomateriaa-
lin, jossa on mm. avoimet aineistot ilman kirjautumista maahanmuuttajan kotouttamisprosessista ja kou-
lutuspolusta. Aineisto löytyy hankkeen blogista https://makoposite.wordpress.com/ 

 

Maahanmuuttajat aikuisten perusopetuksessa 

 
Opetushallitus on julkaissut esitteen aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta. 
 
 
 
Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä 
sähköpostia: hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi. 
 

https://makoposite.wordpress.com/
https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuiset_perusopetuksessa_2019.pdf

