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Pirkanmaan uutiskirje 6/2019  

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

Tiedoksi 

 
Hanna Walleniuksen sijaisuus hankkeessa päättyi 14.6. ja Katariina Tcheuffa palasi aluekoordinaattoriksi 
kesäloman jälkeen 29.7. Katariinan puhelinnumero on 0295 020 946 ja Hannan tavoittaa tarvittaessa säh-
köpostilla, @te-toimisto.fi. 
 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

AfroFinns Bantu Pop-up Festival 

Aika:  la 17.8.2019 klo 13-22 
Paikka  Laikunlava, Tampere 
 
Bantu Fest on matalan kynnyksen pop-up yrittäjien päivä, johon on kutsuttu myös kulttuurialan yrittäjiä. 
Tapahtumassa on myyntipöytiä, joista voi ostaa ruokaa, kirjoja ja erilaisia tuotteita. Tapahtumassa on 
myös muotinäytös, muusikoita, runoilijoita ja DJ:itä. Tavoite on kannustaa kulttuurivaihtoa ja pienimu-
toista sosioekonomista integraatiota markkinoimalla tapahtumaan osallistuvien pop-up yrittäjien toimin-
taa. Tänä vuonna toiminta keskittyy naisiin - yli 70%  esiintyjistä ja pop-up yrittäjistä on naisia. 

 
Lisätietoja tapahtuman Facebook-sivulta: https://www.facebook.com/events/1038102436372994/  
 

Moninaisia kohtaamisia 

Aika:  to 22.8.2019 klo 12.00-16.00  
Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, 33210 Tampere 
Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö 
 
Maahanmuuton lisääntyessä opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevä henkilöstö kohtaa kulttuurienväli-
syyden haasteita päivittäisessä työssään. Kulttuurienvälisyys on osa arkea oppilaitoksissa niin opiskelijoi-
den kuin työyhteisönkin näkökulmasta. Moninaisuus koskettaa meitä kaikkia. Tule seminaariin kohtaa-
maan ja vahvistamaan yhdessä tekemistä, jaettua asiantuntijuutta ja yhteistyötä. 
 
  

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
https://www.facebook.com/events/1038102436372994/


 

 

   
15.8.2019   

 

Ohjelma 
12.00  IImoittautuminen ja kahvi 
12.30  Aloitus ja puhujien esittely  
12.45  Puheenvuorot 

Frans Winsten, Stadin Osaamiskeskus 
Iida Ruoranen, Tampereen kaupunki 

13.45  Työpajat 
14.30  Tauko 
14.45  Paneelikeskustelu 

Frans Winsten, Stadin Osaamiskeskus 
Shadan Ahmad, Stadin osaamiskeskus 
Iida Ruoranen, Tampereen kaupunki 
Sirkku Paajanen, Tampereen kaupunki 
Ene Härkönen, TAKK 
Janne Haikansalo, TAKK 

15.45  Yhteenveto ja tilaisuuden päätös 
 
Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta vielä voi tiedustella vapaata paikkaa pe 16.8. klo 14 mennessä: 
julia.sergeeva(at)tuni.fi 
https://sites.tuni.fi/moninaisuusosaajaksi/ 

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun kick-off 

Aika:  to 5.9.2019 klo 8.30-11.00 
Paikka:  Tampereen seudun ammattiopisto Tredun auditorio, Santalahdentie 10, Tampere 
 
Kotoutumisentukena.fi on kotoutumisen parissa toimiville suunnattu valtakunnallinen verkkoyhteisö, joka 
vahvistaa kotoutumista tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteis-
työtä. Tervetuloa tutustumaan uuteen työvälineeseen, joka kokoaa matalan kynnyksen kotoutumista tu-
kevaa toimintaa yhteen osoitteeseen!   
 
Tarjoamme osallistujille aamukahvit, siksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen. 
Ilmoittautuminen kotoutumisentukena.fi kick-off -tilaisuuteen ke 28.8.2019 mennessä  
 
Päivän ohjelma: 
kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelu esittäytyy. Minkälaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia uusi verk-
kopalvelu tarjoaa asiakkailleni? Mitä hyötyä uudesta verkkopalvelusta on omaan työhöni? Miten verkko-
palvelu tukee järjestöjä ja viranomaisia yhteistyössä? Äänessä kotoutumisentukena.fi projektipäällikkö 
Milla Mäkilä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä verkkopalvelun käyttäjät, 
jotka kertovat havainnoistaan ja kokemuksistaan verkkopalvelusta järjestön ja viranomaisen näkökul-
masta. Aamupäivän aikana on mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja keskustella yhdessä siitä, miten saamme 
parhaan mahdollisen hyödyn irti verkkopalvelusta Pirkanmaalla. Tavoitteena on yhdessä työstää suunni-
telma konkreettisista jatkoaskelista, miten ja minkälaisella joukolla käyttöönotossa edetään. Tilaisuus on 
suunnattu järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten, kuntien ja TE-toimiston työntekijöille ja vapaaehtoi-
sille, jotka toimivat kotoutumisen edistämisen parissa. 
 
Lisätietoja: 
projektipäällikkö Milla Mäkilä / kotoutumisentukena.fi, milla.makila(at)ely-keskus.fi / 0295 021 060 

https://sites.tuni.fi/moninaisuusosaajaksi/
https://link.webropolsurveys.com/S/02651AF072B7625D
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Tehoa viranomaisyhteistyöhön kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun avulla – ter-

vetuloa koulutukseen 5.9.! 

Aika:  to 5.9.2019 klo 12.30-15.30 
Paikka:  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Santalahdentie 10, Tampere 
 
Koulutuksessa paneudutaan järjestöjen ja viranomaisten väliseen viestintään ja yhteistyöhön asiakasoh-
jauksessa sekä kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelun käyttöönottoon omassa organisaatiossasi. Mukaan: 
oma kannettava tietokone! 
Ilmoittautuminen kotoutumisentukena.fi-koulutukseen ke 28.8.2019 mennessä  
 
Miksi kannattaa osallistua? 

 Opit viestimään organisaatiosi toiminnasta tuloksekkaasti viranomaisia ja rahoittajia puhuttele-
valla tavalla 

 Saat tukea viranomaisyhteistyön kehittämiseen ja suoran viestikanavan toimintasi markkinoimi-
seen mm. TE-toimistossa, kunnan sosiaalitoimessa ja oppilaitoksissa 

 Saat tukea sähköisen viestintävälineen käyttöönotossa ja toiminnan ilmoittamiseen kotoutumisen-
tukena.fi-verkkopalvelussa 

 Olet mukana luomassa kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisöä verkossa ja pääset vaikutta-
maan uuden työvälineen sisältöjen kehittämiseen 

 
Kenelle koulutus on tarkoitettu? 
Järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten ja kuntien edustajille, jotka ohjaavat maahan muuttaneille 
suunnattua, matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa Pirkanmaan alueella tai tiedottajille, 
jotka viestivät ko. toiminnasta. Koulutukseen osallistuva henkilö tulee toimimaan oman organisaationsa 
pääkäyttäjänä kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelussa ja vastaa verkkopalvelussa ilmoittamastaan toi-
minnasta ja/tai tapahtumista ja koulutuksista. 
 
Lisätietoja: 
projektipäällikkö Milla Mäkilä / kotoutumisentukena.fi, milla.makila(at)ely-keskus.fi / 0295 021 060 

Kotoutumisentukena.fi-palvelun käyttöönoton Skype-klinikat 

Skype-klinikalla on mahdollisuus saada apua kotoutumisentukena.fi-verkkopalveluun rekisteröitymiseen 
sekä toiminnan ja tapahtumien ilmoittamisessa palveluun. Autamme esimerkiksi palvelun teknisten omi-
naisuuksien kanssa tai jos tarvitset apua ilmoituksen kirjoittamiseen ja oikolukuun. Saat myös neuvoja 
siihen, miten viestit toiminnastasi viranomaisia puhuttelevalla tavalla. 
 
Varaa aikasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ulla.lehtonen(at)ely-keskus.fi 
Kerro viestissä mihin aikaan haluat oman aikasi (klo 9 – 16) ja kuinka pitkän ajan arvioit tarvitsevasi (30 – 
60 min). Saat paluupostissa Skype-kokouskutsun.  
  
Syksyn klinikat järjestetään seuraavina keskiviikkoina: 
 
21.8.2019 
11.9.2019 
9.10.2019 
13.11.2019 
11.12.2019 

https://link.webropolsurveys.com/S/5A79DCC8563ED120
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Tampereen Sosiaalifoorumi 

Aika:   la 14.9.2019 
Paikka:  Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere 
 
Sosiaalifoorumi kerää yhteiskunnalliset järjestöt, liikkeet ja verkostot keskustelemaan yhteiskunnan tule-
vaisuudesta. Järjestöt ja toimijat voivat tarjota foorumiin ohjelmaa, joka voi olla esim. työpaja, luento, 
keskustelu, elokuvanäytös tai jotain ihan muuta. Tapahtumalle ei ole päätetty yhtä yhteistä teemaa, 
mutta voitte ohjelmassanne käsitellä esimerkiksi globaalin epätasa-arvon kasvua ja jyrkentynyttä erotte-
lua ”meihin” ja ”toisiin”. 
Ilmoittautumiset 18.8.2019 mennessä tällä lomakkeella. 

Mahdollisuuksien tori 

Aika:   la 14.9.2019 
Paikka:  Väinö Linnan aukio, Tampere 
 
Mahdollisuuksien tori on ilmainen, esteetön ja kaikille avoin tapahtuma, joka kokoaa yhteen järjestöjä ja 
muista globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta toimivia tahoja. Toripäivään kuuluvat myös rytmikkäät 
musiikkiesitykset, kasvomaalaukset, ilmapallot sekä herkulliset ruuat. Ilman yhteisöllisyyttä ei olisi myös-
kään Mahdollisuuksien toria! 
 
Ohjeet järjestöille ja yleistä kuvausta toreista: https://www.fingo.fi/tapahtumat/mahdollisuuksien-tori 
Järjestöilmoittautumiset tällä lomakkeella 18.8.2019 mennessä. 

Tukiperhe kotouttaa-hankkeen loppuseminaari 

Aika:   ti 26.11.2019 klo 12-16 
Paikka:  Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33101 Tampere 
 
Lisätietoja Pelastakaa Lasten Tukiperhe kotouttaa- hankkeen loppuseminaarista, ilmoittautumisohjeet 
sekä seminaarin ohjelma tulevat myöhemmin, mutta pyydämme teitä laittamaan päivämäärän kalente-
reihinne, mikäli alaikäisinä yksin Suomeen tulleiden nuorten asiat ovat sydäntänne lähellä.  Lämpimästi 
tervetuloa seminaariin ja ollaan yhteydessä asian tiimoilta! 
 
Lisätietoja: 
Johanna Heikkinen 
Hankesuunnittelija 
Tukiperhe kotouttaa- hanke 
Pelastakaa Lapset ry - Rädda Barnen 
Länsi-Suomen aluetoimisto 
Hallituskatu 8 B 3.krs 
33200 Tampere 
+358 50 513 5026 
johanna.heikkinen@pelastakaalapset.fi 
www.pelastakaalapset.fi 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/26E1B1E6A85439DD
https://www.fingo.fi/tapahtumat/mahdollisuuksien-tori
https://link.webropolsurveys.com/S/26E1B1E6A85439DD
mailto:johanna.heikkinen@pelastakaalapset.fi
http://www.pelastakaalapset.fi/
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Tapahtumat muualla Suomessa 

Kotona koko Suomessa – kotoutuminen pienillä paikkakunnilla, Rovaniemi 

Aika:   ti 1.10.2019 klo 8.30-16.30 
 
Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla -seminaari on valtakunnallinen ja se stree-
mataan nettiin. Seminaarin ohjelma julkaistaan elokuun aikana. Tulossa on puheenvuoroja mm. eri kun-
nissa luoduista hyvistä käytännöistä ja yhteistyömalleista, etäyhteyksin toteutetuista koulutuksista ja 
neuvonnasta sekä muista aiheista jotka koskettavat erityisesti harvaan asuttuja tai asukasmäärältään 
pieniä kuntia. 

Maahanmuuttajanaiset ja kotoutuminen – kaksi asiantuntijaluentoa 

Aika:   pe 11.10.2019, klo 9.00-11.30  
Paikka:  Jyväskylän yliopisto, päärakennus (C), luentosali C4 

(Kampuskartat: https://www.jyu.fi/fi/kartat) 
Kohderyhmä:  Seminaari on kaikille avoin, kutsua voi jakaa vapaasti!  
 
Ohjelm a 
9.00  Avaussanat 

Professori Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto  
9.15  Ristivedot ja verkostot. Mikrotason tarkastelua pakolaisnaisten arkeen Suomessa.  

Yliopistonopettaja Lotta Kokkonen, Jyväskylän yliopisto  
10.15 Ylirajainen avioituminen: kurdinaiset, toimijuus ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

puolisovalinnassa  
Tohtorikoulutettava Anne Häkkinen, Jyväskylän yliopisto  

11.15  Yhteenveto 
 
Ilmoittautuminen 30.9.2019 mennessä täältä.  
 
Lisätietoja:  
Marja Huttunen, Pirkanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
Sari Jokinen, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto, oufinger@jyu.fi 
 

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena 

Aika:  30.10.2019 klo 9.00-15.00 
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Helsinki 
 
Pistä kalenteriin valmiiksi Pakolaistaustaisten ohjaus –hankkeen (AMIF) väliseminaarin ajankohta! Lisätie-
toa ohjelmasta tulee alkusyksystä. Maahan tulleet, kotoutumis- ja ohjaustyön asiantuntijat, päättäjät, 
tutkijat, kotoutumisen teemoista kiinnostuneet - lämpimästi tervetuloa! 
 

Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin! 
 

https://www.jyu.fi/fi/kartat
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cb65fc02-08c3-4e82-9988-fd547752cada?displayId=Fin1798232
mailto:oufinger@jyu.fi
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
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Koulutusta maahanmuuttajille 

Duunipolku – yrittäjyysvalmennus  

Duunipolku järjestää yrittäjyysvalmennusta syksyllä 27.8.-10.10.2019 Tampereen ammattikorkeakou-
lussa. Valmennus toteutuu 1-2 päivänä viikossa. Ryhmään toivotaan erityisesti maahanmuuttajataustaisia 
henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä. Valmennuksessa sparrataan yritysideoihin ja saa pe-
rustietoa liiketaloussuunnitelman teosta, markkinoinnista ja talousasioista.  
Ryhmään otetaan noin 20 henkilöä. Valmennuksesta saa todistuksen (4 opintopistettä). 
 
Koulutuksen sisällöt ja hakulinkki 
Lisätietoja: Ulla-Maija Koivula, etunimi.sukunimi@tuni.fi, 0505702471 

Savonian valmentava koulutus verkossa 

Ilmainen valmentava koulutus Mavasuomi maahanmuuttajille alkaa Savonialla taas syyskuussa! Koulutus 
on kokonaan verkossa, ja se on tarjolla kaikille Suomessa asuville maahanmuuttajille. Osallistujan tulee 
puhua ja kirjoittaa suomea perustasolla eli noin B1-tasoisesti. Osallistujalla tulee olla käytössä tietokone 
ja mahdollisuus osallistua verkkoluennolle internetissä. 
 
Innosta asiakkaitasi/ystäviäsi/tuttaviasi vaikkapa näin: 

 Tule ja opi lisää suomen kieltä, opiskelutekniikkaa ja tietoteknisiä taitoja! 

 Saat myös tutustua työelämään sinua kiinnostavalla alalla. 

 Mavasuomi-koulutus ei maksa sinulle mitään. 

 Voit opiskella etänä, verkossa. 
 
Paikka: etäopinnot verkossa 
Kesto: n. 5 kuukautta 
Ajankohta: 
syksy 2019 (ryhmä 1) 16.9.2019 – 23.2.2020 
kevät 2019 (ryhmä 2) 20.1. – 7.6.2020 
Laajuus: 20 opintopistettä (n. 4 op/kk) 
Hakijat: henkilöt, B1-tasoinen suomen kielen taito 
Milloin pakolliset luennot ovat? Aamupäivisin 3 verkkoluentoa 
Hinta: maksuton, 0 euroa 
Kielitaito testataan ennen koulutuksen alkua.  
Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.fi/reg/Mavasuomi__Savonian_valmentava_koulutus_maahanmuutta-
jille_syksy_2019_20_op_4462/fi 

Työkaluja 

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja 

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen tarkoituksena oli kehittää työmalli eri toimijoiden 
välille, jossa suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret tavoitetaan ja he 
saavat tarvitsemansa palvelut. Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa maahanmuuttajataustaisten 
nuorten sosiaalista osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön. Valtakunnallinen ke-
hittämishanke toimi kolmella eri paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Toimintaa rahoitti 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

https://6aikaduunipolku.fi/events/voisiko-yrittaminen-olla-sinun-tulevaisuuttasi-entrepreneurship-could-it-be-your-future-2/
https://www.lyyti.fi/reg/Mavasuomi__Savonian_valmentava_koulutus_maahanmuuttajille_syksy_2019_20_op_4462/fi
https://www.lyyti.fi/reg/Mavasuomi__Savonian_valmentava_koulutus_maahanmuuttajille_syksy_2019_20_op_4462/fi
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Hankkeen tuloksena on syntynyt uusi työmalli, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vai-
keimmassa asemassa olevat 12–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakasläh-
töisesti heidän tarpeisiinsa. Kesällä julkaistussa käsikirjassa on kuvattu hankkeen aikana toteutettuja hy-
väksi havaittuja käytäntöjä ja hyödynnetty työntekijöiden ammatillista kasvua. 
 
 
 
 
 
 
Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä 
sähköpostia: katariina.tcheuffa(at)ely-keskus.fi. 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/evermade-hdl/wp-content/uploads/2019/06/20122433/HDL_Osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorille_sivuttain.pdf

