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Pirkanmaan uutiskirje 4/2019  
 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2019 neljäs 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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Kölviin etsitään poikatyön ohjaajaa 
 
Kölvi-toiminnassa Tampereella on avoinna poikatyön ohjaajan määräaikainen työ. Hakuaika 30.4. asti, 
työ alkaa toukokuussa 2019 ja kestää vuoden. Lisätietoja työpaikasta: Roni Khalatyan 044 556 5008 tai 
etunimi.sukunimi@kolvi.fi  
 

Tapahtumia Pirkanmaalla 
 
Pirkanmaan Hankemylly eli maahanmuutto- ja kotouttamishankkeiden verkostotapaa-
minen 6.5.2019 
 
Aika: Maanantai 6.5.2019 klo 9:00–15:00 
Paikka: Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere  
 
Hankemylly-päivä järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Pirkanmaalla toimiville maahanmuutto- ja kotou-
tumistyön hankkeille tai hanketta suunnitteleville. Päivän tavoitteena on tutustua, vaihtaa tietoa, oppia 
uutta sekä saada toisilta vertaistukea ja ideoita. Ilmoittautuminen Hankemyllyyn 29.4. klo 16 mennessä. 
 
9:00 Aamupalaa 
9:30 Hankkeiden ja toimijoiden esittelyt  
11:00 Omakustanteinen lounas  
12:00 Työskentelyä teemaryhmissä (klo 14 iltapäiväkahvit) 

• Yhteistyön mahdollisuudet nykyisissä hankkeissa 
• Uusia hankeideoita yhdessä toteutettavaksi 

14:00-15:00 Päivän yhteenvetoa ja jatkotoimista sopiminen 
 
Kotona Suomessa –hanke tarjoaa tilaisuuden sisältäen kahvitukset. Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot: 
Hanna Wallenius, aluekoordinaattori (Pirkanmaa ja Keski-Suomi) 
0295 020 946, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNOn 
miniseminaari Tampereella 16.5. kello 10-12 
 
Kaikille avoimen miniseminaarin teemana on maahanmuuttajanuorten tilanne. Ohjelmassa on kaksi asi-
antuntijapuheenvuoroa, käytännön esimerkkejä nuorten kertomana sekä keskustelua. Paikkana on Kult-
tuuritalo Laikku (vanha kirjastotalo), Keskustori 4, Tampere. 
 
Iltapäivällä on lisäksi kokous Etnon jäsenille. Miniseminaarin ja kokouksen välissä alue-Etnon jäsenet lou-
nastavat yhdessä (Etno maksaa lounaan jäsenille). Ilmoittautuminen alue-Etnon seminaariin, lounaalle ja 
kokoukseen 9.5. kello 16 mennessä. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan mielenkiin-
toiseen päivään! Myös varajäsenet ovat tervetulleita.  
Lisätietoja: Marja Huttunen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 086 
 
 

https://www.kolvi.fi/avoimet-tyoepaikat
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7ed2eecc-5521-4ef6-a529-3b734e4d1dd0?displayId=Fin1741695
https://link.webropolsurveys.com/S/E861623D63C4E5C4
https://link.webropolsurveys.com/S/E861623D63C4E5C4
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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 

Aikuisten perusopetuksen kehittämispäivä Helsingissä perjantaina 3.5.2019 
 
OMPPU - Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle -ESR hanke kutsuu sinut mukaan keskustele-
maan maahanmuuttajille suunnatun aikuisten perusopetuksen tilasta ja tulevaisuudesta. 

• Kehittyykö aikuisten perusopetus oikeaan suuntaan? 
• Onko uudistuksen tavoitteet saavutettu ja jos ei, mitä pitäisi tehdä, jotta ne saavutettaisiin? Entä 

olivatko tavoitteet ylipäätään oikeita? 
• Mitä mieltä ollaan uudesta rakenteesta, opetussuunnitelmasta ja rahoituksesta? 

 
Keskustelemassa mukana ovat mm. opetusneuvos Annika Bussman, OKM ja opetusneuvos Teijo Koljonen, 
OPH sekä Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle -hankkeen toimijat. 
 
Aika: perjantai 3.5.2019 klo 12-16 
Paikka: Hakaniemenranta 6 (monikäyttötila), Helsinki 
Ilmoittautuminen aikuisten perusopetuksen kehittämispäivään 18.4. mennessä 
 
Lisätietoa: 
Anna Korhonen, Projektipäällikkö, Omppu-hanke/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 
p. 044 430 94 23, etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 

Kotona Suomessa -hankepäivä 5.6.2019 klo 9:30-16:15 
 
Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hankepäivä pidetään 5.6.2019 klo 9:30-16:15 Helsingissä Paasitor-
nissa, Paasivuorenkatu 5 A. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä. Kotona 
Suomessa -hankkeen toimijat kokoavat päivään kotouttamisen näkökulmia eri puolilta Suomea. Teemoja 
käsitellään muun muassa hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään käyttämillä menetel-
millä.  
Kotona Suomessa -hankepäivän ohjelma 
Ilmoittautuminen Kotona Suomessa –hankepäivään 2.5. mennessä 
 

https://www.didar.fi/koulutukset/
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/18241/lomake.html
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Kotona+Suomessa-hankep%C3%A4iv%C3%A4+2019.pdf/b83f58ad-bac3-17d1-ea6a-7190f1ee52d3/Kotona+Suomessa-hankep%C3%A4iv%C3%A4+2019.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f928be30-9091-447f-997a-7274429c871a?displayId=Fin1732727
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Avustukset 

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 

Talent Boost Cookbook – reseptejä kv. osaajatyöhön 
 
Kansainvälisiin osaajiin liittyvän työn hyviä käytäntöjä on koottu Talent Boost Cookbook -käsikirjaan. 
Cookbook toimii käytännönläheisenä oppaana kansainvälisten osaajien houkuttelun ja integroimisen pa-
rissa toimiville, sekä heille, jotka haluavat oppia kv. osaajatyöstä Suomessa. Cookbook löytyy työ- ja 
elinkeinoministeriön Talent Boost -sivuilta: https://tem.fi/talent-boost.    
 
Cookbook tuo esiin hyviä ja innostavia olemassa olevia reseptejä sekä antaa kokonaiskuvan siitä, millaisia 
malleja kv. osaajatyön kentällä Suomessa on kehittymässä. Tarkoituksena on auttaa oppimaan olemassa 
olevista malleista ja palveluista ja toteuttamaan kansainvälisten osaajien houkutteluun, vastaanottami-
seen, integroimiseen sekä maineen hallintaan liittyviä palveluita Suomessa. Lisäksi Cookbook sisältää 
malleja kansainvälisten osaajien ja yritysten yhdistämiseen.  
 
Kansainvälisiin osaajiin liittyvä työ kehittyy ja muuttuu jatkuvasti (eikä käsikirja ole missään tapauksessa 
kaiken kattava), minkä vuoksi käsikirjaa tullaan päivittämään säännöllisesti n. kerran vuodessa uusilla 
malleilla, aloitteilla ja hankkeilla.   
 

https://tem.fi/documents/1410877/7552084/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf/d4675b40-cc36-2038-e96b-9eb01fe3874d/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf.pdf
https://tem.fi/talent-boost
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Cookbook-käsikirjan on koonnut Future Place Leadership työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. 
Sisällöt on koottu haastattelujen sekä hankkeiden ja sidosryhmien toimittamien materiaalien perus-
teella. 
 
Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä 
sähköpostia: hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi. 
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