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Pirkanmaan uutiskirje 7/2019  

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

Tiedoksi 

Valtakunnallinen koulutustarvekysely toimijoille 

Kotona Suomessa - hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta maahanmuutta-
jiin ja kotouttamiseen liittyvistä koulutustarpeista. Kyselyn pääasiallisena kohderyhmänä ovat ammatti-
laiset jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projektityössä, kolmannella sektorilla, yksityisellä sektorilla tai 
elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa viranomaistehtävissä sekä päättäjinä. 

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi järjestää. Kyselyn vastauksia 
hyödynnetään hankkeen viimeisen toimintavuoden 2020 koulutuksien suunnittelussa. 

Hankkeessa järjestettävien koulutusten tavoitteena on tukea eri alueiden toimijoiden kotoutumista tuke-
vien palveluiden ja niihin liittyvän osaamisen kehittämisessä. Kotouttaminen kuuluu kaikille toimijoille, 
myös niille jotka eivät tee siitä päätyönään ja monialainen yhteistyö on paras edellytys maahanmuutta-
jan kotoutumiseen.  

Vastausaika päättyy 15.10.2019. Siirry kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/E4F7E840D1A3B52F 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Arvostavat aamukahvit – työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä -webinaarisarja 

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta, vuoro-
vaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja suku-
puolten tasa-arvosta. 

Aamukahviwebinaareja järjestetään kolme syys-marraskuun aikana: 

 27.9.2019 klo 9–10, teemana asenteet 

 25.10.2019 klo 9–10, teemana turvallisuudentunne 

 29.11.2019 klo 9–10, teemana osallisuus 

Webinaareissa alustajina ja keskustelijoina ovat: 

 Noor Assad, järjestöaktiivi, MakeSomeNoise-puhuja 

 Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 

 Mohamed Ali, ohjaaja, Suomen Pakolaisapu ry 

Huom. Webinaarit ovat katsottavissa kuukauden ajan julkaisupäivästä. Lisätietoja täältä. 

Kansainvälinen osaaminen ja maahanmuutto -seminaari 

Aika:  pe 11.10.2019 klo 8.15–15.00 
Paikka:  Technopolis, Häggman-sali, Kalevantie 2 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
https://link.webropolsurveys.com/S/E4F7E840D1A3B52F
https://kotouttaminen.fi:8443/arvostavat-aamukahvit
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Miten yhdessä edistämme Tampereen seudun kansainvälistä veto- ja pitovoimaa? Seminaari kokoaa yh-
teen ajankohtaisia aiheita kansainväliseen osaamiseen ja maahanmuuttoon liittyen Tampereen seudulla. 
Mukaan kutsutaan erityisesti maahanmuuton ja kansainvälisen osaamisen parissa työskenteleviä ihmisiä. 
Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan täältä. 

Tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy -koulutus 

Aika:  ke 6.11.2019 klo 13.00-16.00 
Paikka: Setlementti Tampere ry, Pyhäjärvenkatu 1B, 2.krs Pyynikki-Sali 

Koulutus on maksuton. 

Ohjelma ja ilmoittautuminen 31.10.2019 mennessä täältä.  Koulutukseen mahtuu mukaan max. 70 henki-
löä.  

16th ETMU Conference: Solidarity, Participation and Politics 

Aika:  14.-15.11.2019 
Paikka: Tampere University, Tampere 

The conference addresses different meanings and concrete practices of solidarity, participation, and pol-
itics and their effects in the context of global mobility and ethnic relations.  

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: Hankesuunnittelija Johanna Heikkinen, p. 050 513 5026, johanna.heikkinen@pelastakaalap-
set.fi 

Tapahtumat muualla Suomessa 

Kotona koko Suomessa – kotoutuminen pienillä paikkakunnilla 

Aika:   ti 1.10.2019 klo 9.00-16.30 
Kohderyhmä: Maaseutumaisten tai pienten kuntien alueilla toimivat maahanmuuttajia työssään kohtaa-

vat henkilöt sekä kotouttamispalveluita kehittävät tahot 

Seminaari välitetään youtuben livestreamin kautta ja pääset katsomaan sitä tässä osoitteessa: 
https://youtu.be/MG8JNtPwg5Q. Osallistumislinkkiä saa jakaa. Osa puheenvuoroista voi olla katsotta-
vissa myös myöhemmin tallenteena, mutta tämä vahvistuu vasta tilaisuuden jälkeen, joten suositte-
lemme seuraamaan tilaisuutta livenä. 

Seminaarin aikatauluun voit tutustua tästä linkistä. Streamin yhteydessä on käytettävissä chatti, johon 
voi laittaa kysymyksiä puheenvuorojen pitäjille. Jokaisen puheenvuoron loppuun varataan hetki, jossa ne 
käydään läpi. Seminaarin materiaalit tullaan jakamaan tilaisuuden jälkeen. Jos et ole ilmoittautunut etä-
osallistujaksi, tiedustele materiaaleja Katariina Tcheuffalta. Seminaarissa käytetään myös mentimeter-
menetelmää, jolloin myös etäosallistujat pääsevät osallisiksi. 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/uutiset/2019/09/02092019_1.html
https://www.didar.fi/koulutukset/
mailto:johanna.heikkinen@pelastakaalapset.fi
mailto:johanna.heikkinen@pelastakaalapset.fi
https://youtu.be/MG8JNtPwg5Q
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf/351e4fec-226f-b70a-7012-f608b7ba2243/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf
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Kuvat vastaanottokeskusympäristöissä - KUVAKO-hankkeen päätösseminaari 

Aika:  3.10.2019 klo 10-15 
Paikka: Humakin Helsingin TKI-keskus (Ilkka) / Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki 

KUVAKO - kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa –hankkeessa on kartoitettu, kokeiltu ja kehitetty 
kuvia vastaanottokeskusten arkisten vuorovaikutustilanteiden tueksi. Kaikki tuhat uutta kuvaa löytyvät 
Papunetin kuvapankista maksutta. Hankkeessa on kehitetty myös ilmainen Kuvakom-mobiilisovellus, joka 
on ladattavissa sovelluskaupoista.  

Seminaari on maksuton ja siihen voi osallistua myös striimauksen välityksellä. Katso lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet täältä.  

Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus 

Aika:  ti 8.10.2019 klo 11.00–16.15 
Paikka: Balderin Sali, Aleksanterinkatu 10, Helsinki 

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu työssään maahanmuuttajia kohtaavia, kotouttamisen ja pakolaisten 
vastaanoton toimijoita, järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia sekä muita aiheesta 
kiinnostuneita mukaan kotouttamisen kumppanuusohjelman seminaariin ja työpajoihin lokakuussa. Tilai-
suuden teemana on maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus. Miten sukupuolten välinen tasa-arvo ja osalli-
suus toteutuvat eri väestöryhmissä? Miten tasa-arvo näkyy palveluissa? Miten ja mitä palveluita tulisi ke-
hittää, jotta ne tukevat entistä paremmin itsemääräämisoikeutta ja työllisyyttä?  

Kotouttamisen kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä edistä-
viä yhteistyömahdollisuuksia. Kumppanuusohjelman vuoden 2019 kattoteemana on tasa-arvo. Seminaarin 
teemoja tarkastellaan tasa-arvon, miesten ja naisten, näkökulmasta. Tervetuloa perehtymään, keskuste-
lemaan ja kehittämään! Tutustu ohjelmaan täältä. 

Ilmoittaudu Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus -seminaariin viimeistään tiistaina 1.10.2019.  

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! 

Tutustu ohjelmaan täältä. 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 
 
X Valtakunnallinen Muuttoliikesymposium 

Aika:  17.-18.10.2019 
Paikka:  Turun Taidehalli, Juhlasali, Vanha Suurtori 5, Turku 

Siirtolaisuusinstituutti järjestää kymmenennen valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin teemalla Mihin 
suuntaan Suomi kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka. Symposiumissa on eri alan asian-
tuntijoita esitelmöimässä kansainvälisestä muutosta, maan sisäisestä muutosta ja liikkuvuudesta sekä ul-
kosuomalaisista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.  
 

https://www.humak.fi/uutiset/kuvako-hankkeen-paatosseminaari-jarjestetaan-3-10-2019/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/Maahanmuutto%2C+tasa-arvo+ja+osallisuus+8.10.2019+Ohjelma.pdf/6e27c85c-3cc9-2f7a-4da4-8f64b8571684/Maahanmuutto%2C+tasa-arvo+ja+osallisuus+8.10.2019+Ohjelma.pdf
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5379412&sid=4zjd2c5SWv
https://www.jyu.fi/fi/kartat
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4355404/ETNO_Miniseminaarin+ohjelma.pdf/e13bdad8-606a-3d89-751c-cc9257136d69/ETNO_Miniseminaarin+ohjelma.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cb65fc02-08c3-4e82-9988-fd547752cada?displayId=Fin1798232
mailto:oufinger@jyu.fi
http://www.migrationinstitute.fi/fi/page/muuttoliikesymposium
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Miniseminaari / Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun  

Aika:  ke 23.10.2019 klo 12-15.30 
Paikka: Careeria, Virnatie 5, Vantaa  
  HUOM. Mahdollisuus osallistua etäyhteyden välityksellä! 

Miniseminaarissa esitellään Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden mallia. Hankkeissa 
on kehitetty uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllisty-
mistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen taitoa niin, 
että ammatillisen koulutuksen suorittaminen on mahdollista. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syyslukukaudella äidit opiskelevat yhdessä lapsensa kanssa suomen 
kieltä ja matematiikan perusteita Vantaalla sijaitsevissa kouluissa. Lisäksi äidit opiskelevat tieto- ja vies-
tintätekniikkataitoja, suomalaista yhteiskuntaa sekä oppimaan oppimisen taitoja. Keväällä kielenopetus 
siirtyy seuraavaan vaiheeseen, jossa äidit ohjataan työvaltaiseen työkokeiluun. Hankkeen toisella toimin-
takaudella äidit aloittavat kielitietoisen työvaltaisen ammatillisen koulutuksen, joka tähtää osatutkinto-
jen ja tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen.  

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/D8B17217F401D25C.par 

EMN Conference - From Tampere 20 to Tampere 2.0 

Aika:  24.-25.10.2019 
Paikka:  Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen. 
 
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin! 

Koulutusta ja toimintaa maahanmuuttajille 

Yrittäjyysvalmiuksia korkeakoulutetuille maahanmuuttajille 

Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnattu yrittäjyysvalmiuksiin keskittyvä maksuton koulutus (10 
op). Tarkempaa tietoa löytyy Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Koulutus toteutuu pääosin ver-
kossa eli siihen voi osallistua kaikkialta Suomesta.  

VARIANTTI - Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus 

Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävä koulutus alkaa ensimmäistä kertaa Turun yliopistossa tam-
mikuussa 2020. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on maahanmuuttajatausta, ulkomailla suoritettu 
ja Opetushallituksessa ehdollisesti rinnastettu lastentarhanopettajan tutkinto sekä hyvä suomen kielen 
taito. 

Koulutus sisältää osallistujan saaman OPH:n päätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä var-
haiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, ja 
niiden suorittaminen on mahdollista työn ohella. Lähipäivät järjestetään Turussa ja Raumalla. Koulutuk-
sesta vastaavat Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö ja Brahea-keskus. 

Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja se on osallistujille maksuton. 
Matka- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. 

Lisätietoja täältä sekä: Suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi 

https://www.webropolsurveys.com/S/D8B17217F401D25C.par
https://e.eventos.fi/events/migri/emn-conference-24-25-october-2019/home
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/yrittajyysmaahanmuuttajille/
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/koulutusta-ja-ohjausta-maahanmuuttajataustaisille
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/heli.kamppari@utu.fi
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Rahoitushakuja 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen vuoden 2020 rahoitushaku 
Vuoden 2020 rahoitushaku on uutisoitu kotouttaminen.fi:ssä: Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat ha-
kea lisätukea vastaanoton kehittämiseen 1.1.2020 alkaen 

AMIF-haku käynnistyy jälleen marraskuussa 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käynnistyy marraskuussa. 
Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Haku kestää tammikuun puoliväliin 
saakka. Lisätietoja täältä. 

Taiteen edistämiskeskuksen rahoitushaut 

Taiteen edistämiskeskuksessa aukeaa lokakuun alussa hakuun monia taiteen ja hyvinvoinnin teemaan 
osuvia avustuksia yhteisöille, mm. 

 Kulttuurin hyvinvointivaikutuksien erityisavustukset yhteisöille 

 Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan 

 Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen 

 Lastenkulttuurin erityisavustukset 

Näiden hakujen deadline on 31.10. Lisätietoa täältä: https://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille 

Taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille on aukeamassa Taikessa hakuun mm. apurahoja 
kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen. Lisätietoa täältä. 

Työkaluja 

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: 9.10., 13.11. ja 11.12.2019. 

Lue myös blogiteksti siitä, miksi ja miten verkkopalvelua kannattaa käyttää. 

Työntekijöiden rekrytointi ulkomailta 

Business Oulun rekrytointiopas Työntekijöiden rekrytointi ulkomailta löytyy täältä. 

 
 

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä 
sähköpostia: katariina.tcheuffa(at)ely-keskus.fi. 
 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2020-alkaen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2020-alkaen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-jalleen-marraskuussa
https://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/oletko-kotoutumisentukena-yhteistyo-vaatii-kokeilemista-ja-sitoutumista
https://issuu.com/businessoulu/docs/tyontekijoiden_rekrytointi_ulkomail

