
 

UUTISKIRJE 1-2019 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2019 ensimmäinen uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 

Tiedoksi 

ESR-haku käynnissä 14.12.2018-4.3.2019 
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun 
Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. 
Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. 
Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina. 
 
Hakuun kuuluvissa maakunnissa ovat haussa kaikki ESR- toimintalinjat ja 
erityistavoitteet eli hankkeita voi hakea rakennerahastojen ohjelma-asiakirjan ESR-
hanketoiminnalle asettamien raamien puitteissa. Rakennerahasto-ohjelman 
vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja 
tarvelähtöisiä. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet: rakennerahastot.fi 
 

 
Minä Suomessa – koulutus keväällä 2019 
TEKO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen etsitään osallistujia! Koulutuksen 
tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet toimia kokemusasiantuntijoina. 
Koulutuksessa lähtökohtana ovat osallistujien omat kokemukset ja vahvuudet. 
Koulutus on ilmainen ja siitä saa koulutustodistuksen. Koulutukseen osallistuneiden 
on mahdollisuus koulutuksen jälkeen toimia Kototorilla kokemusasiantuntijana ja 
vapaaehtoisena tai saada esiintymistilaisuuksia palkkiota vastaan. 
 
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille 
- jotka ovat asuneet Suomessa jo jonkin aikaa 
- jotka osaavat suomen kieltä niin, että voivat osallistua opetukseen suomen kielellä 
- jotka haluavat jakaa omia kokemuksiaan ja tietojaan uusille tamperelaisille 
- jotka ovat kiinnostuneita esiintymään puhujina 
 
Koulutus sisältää yhteensä 6 tapaamiskertaa, joiden kesto on 4 tuntia kerralla. 
Koulutuspaikka on Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3. Koulutukseen haku 
28.2.2019 mennessä: 
Hankepäällikkö Kirsi Popova, etunimi.sukunimi@evl.fi 
Yhteisökehittäjä Aku Hakulinen, etunimi.sukunimi@evl.fi  
 
 
KÖLVI-TOIMINTA TIEDOTTAA 
Yhdistyksemme on nyt virallisesti nimeltään Pakolaisnuorten tuki ry (entinen Kölvin 
Monikulttuurinen Nuorisotyö ry). Kölvi-toiminta brändistä ja sen tärkeästä sisällöstä 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/hakuajat1/-/asset_publisher/wbUPaaBpP50X/content/esr-haku-kaynnissa-14-12-2018-4-3-2019/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Flansi-suomen-suuralue%2Fhakuajat1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wbUPaaBpP50X%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%3D2


 

emme tietenkään luovu, mutta valtakunnallisiin ja toimialat ylittäviin yhteyksiin 
tarvitsimme paremmin tarkoitustaan palvelevan yhdistyksen nimen.  Kaksi 
toimipistettämme sijaitsevat Tampereella lähellä ydinkeskustaa. Kölvi-toiminta 
vapaaehtoistoimintoineen sijaitsee Saukkolan toimitalossa (Vainiokatu 2) ja 
yhdistyksen kehittämisyksikkö Arttelin Kumppanuustalossa (Salhojankatu 42), jossa 
teemme ja kehitämme esim. pienryhmävalmennusta ja perhetyötä. Kasvavassa 
yhdistyksessä on tällä hetkellä 11 kokopäiväistä työntekijää, useita osa-aikaisia ja 
noin 60-80 vapaaehtoista. Katso lisää meistä www.kolvi.fi - ja ota rohkeasti yhteyttä 
tarvittaessa. Meillä on hyvä meininki ja paljon tärkeää meneillään. 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Pirkanmaan Verkostovoimala 5.2.2018 kello 13-16 Tampereella 
 
Tervetuloa hakemaan tukea ja voimaa työhön toisilta ammattilaisilta! Verkosto 
kokoontuu tällä nimellä ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on löytää 
yhteistyökumppaneita ja vertaistukea sekä koordinoida kotoutumis- ja 
maahanmuuttotyön ajankohtaisia asioita. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille 
maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville sekä siitä kiinnostuneille tahoille. 
Paikka: Sokos Hotelli Torni, Paja Kongressikeskus  
 
Ilmoittautuminen 28.1.2019 kello 16 mennessä 
 
Lisätietoja: Hanna Wallenius, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
 
Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeudet -seminaari järjestetään lauantaina 
9.2. klo 9–16 Turun yliopiston Educariumissa (Assistentinkatu 5, Turku). Seminaari on 
suunnattu ensisijaisesti maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten 
opettajille ja ohjaajille eri koulutusasteilla. Se sopii myös muille maahanmuuttajien 
oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja taustoista sekä tarvittavista tukipalveluista 
kiinnostuneille. Seminaarin puhujat ovat alan asiantuntijoita, joilla on laaja 
käytännön kokemus maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Lisätiedot ja 
ilmoittautumislinkki osoitteessa http://utu.fi/opettajaksisuomeen. Ilmoittaudu 
viimeistään maanantaina 4.2.  
Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen järjestämään 
seminaariin on vapaa pääsy. Se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa 
täydennyskoulutusta. 
 
 
Parasta Lapsille -järjestö järjestää lapsille ja lapsiperheille leiritoimintaa 
lomakeskus Pukkilassa Virroilla. Leirit ovat monikulttuurisia. Ohjelmista ja 
turvallisuudesta vastaa järjestön työntekijä yhdessä järjestön kouluttamien 
vapaaehtoisten kanssa. Yhteiskuljetus on järjestetty Tampereelta. 
 
Keväällä järjestämme  
 
Lapsille 
• Aikaa ilolle, neljän viikonloppuleirin kokonaisuus (10-12 vuotta)  
https://parastalapsille.fi/Aikaa_ilolle_viikonloppuleirit  

https://link.webropolsurveys.com/S/B039A901E6C841CA
http://utu.fi/opettajaksisuomeen
https://parastalapsille.fi/Aikaa_ilolle_viikonloppuleirit


 

• Talvileiri 8–11-vuotiaille lapsille (vko 9)  
https://parastalapsille.fi/kesaleirit_ja_talvileirit  
 
Lapsiperheille (lapset alle 10 v.)  
• Aikaa yhdessä, neljän viikonloppuleirin kokonaisuus. Perheryhmä on sama koko 
toiminnan ajan. https://parastalapsille.fi/perheviikonloput  
 
Kesän leiriohjelma on valmistumassa ja pian se on löydettävissä parastalapsille.fi – 
sivulla. 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Koulutus kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavista korvauksista ja UMA-
järjestelmän käytöstä 
Aika: Pe 8.2.2019 klo 9.30-12.30 
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 
Tilaisuutta voi seurata myös etänä webcast-lähetyksen välityksellä. Linkki 
lähetykseen toimitetaan ilmoittautuneille. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen ja ennakkokysymykset tilaisuuden alustajille: 
ilmoittaudu koulutukseen. Lisätietoja tilaisuudesta: hankekoordinaattori Maria 
Tiainen, p. 029 50 47582, etunimi.sukunimi@tem.fi 
 
 
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin! 

Hankkeet 
 

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke jatkuu! 
 
Kolu-hanke järjestää luonnonhoitotapahtumia, joissa hoidetaan arvokkaita 
luontokohteita. Luontoa hoitavat maahanmuuttajat yhdessä paikallisten ihmisten 
kanssa. Maahanmuuttajat oppivat tapahtumissa suomen kieltä ja saavat 
verkostoitumismahdollisuuksia. Toiminta sopii erilaisissa tilanteissa oleville 
maahanmuuttajille, esimerkiksi turvapaikanhakijoille, opiskelijoille ja perhesyistä 
Suomeen tulleille. 
 
Hanke etsii jälleen osallistujia luonnonhoitotapahtumiin. Osallistumiseen on monia 
vaihtoehtoja. Luontoa hoidetaan kitkemällä, niittämällä, haravoimalla ja 
raivaamalla. Tekijöitä tarvitaan myös ruokatarjoiluihin, tulkkaamiseen, 
valokuvaamiseen ja muuhun avustamiseen. Osallistuminen, matkat ja ruokailu ovat 
maksuttomia. Hanke järjestää työvälineet ja suojavarusteet. Luonnonhoidosta 
voidaan tulla kertomaan jo ennen tapahtumaa. Infotilaisuuksissa esitellään myös 
jokamiehenoikeuksia.  
 
Hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja sitä 
rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto). Toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen 
asiantuntemusta. 
 

https://parastalapsille.fi/kesaleirit_ja_talvileirit
https://parastalapsille.fi/perheviikonloput
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5306054&sid=DApjK3LIeB
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat


 

Ota yhteyttä! 
Hankekoordinaattori Sari Hämäläinen 
etunimi.sukunimi@sll.fi / p. 040 930 4118 
Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke  
Facebook-sivu 

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

Työkaluja 
 
Osana LAPE Pirkanmaan maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalveluiden 
kehittämistoimintaa on koottu monikulttuurinen työkalupakki lasten, nuorten ja 
perheiden palveluihin. Materiaali löytyy sivuilta kotouttaminen.fi/pirkanmaa. 
 
 
Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu kokoaa matalan kynnyksen kotoutumista 
tukevaa toimintaa yhteen osoitteeseen. Valtakunnallinen verkkopalvelu on suunnattu 
kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. 
Lue lisää kotoutumisentukena.fi-palvelusta 
 
 
Päivitetty Tervetuloa Suomeen -opas on julkaistu. Jo vanhentuneeksi sisällöltään 
ehtinyt opas on päivitetty yhteistyössä InfoFinland-verkkotoimituksen ja 
viranomaisten kanssa vuoden 2018 aikana. Julkaisun yhteydessä oppaan ns. 
lakisääteisille jakelijoille on toimitettu päivitetyt tilaus- ja jakeluohjeet. Muut tahot 
voivat tilata uutta Tervetuloa Suomeen -korttia, joka ohjaa lukemaan opasta työ- ja 
elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta. 
 
Oppaan jakelu on rajattu lakisääteisille jakelijoille kustannussyistä. Oppaan 
päivityksestä vastaava kotouttamisen osaamiskeskus avaa muille kuin lakisääteisille 
toimijoille todennäköisesti mahdollisuuden ostaa opasta valtion verkkokirjakaupasta 
vuonna 2019. Asiasta tiedotetaan erikseen alkuvuoden aikana. 
Lue lisää Tervetuloa Suomeen -oppaasta 
 
 
Infopankki on nyt InfoFinland 
Aiemmin nimellä Infopankki tunnettu verkkopalvelu on ottanut käyttöön uuden 
nimensä. Uusi InfoFinland-nimi kertoo selkeämmin, mistä palvelussa on kysymys: se 
tarjoaa tietoa Suomesta. InfoFinland-verkkopalvelu kertoo Suomesta 12 kielellä. 
Kielivalikoima on poikkeuksellisen laaja globaalissa mittakaavassa. 

https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu
https://www.facebook.com/KoluPirkanmaa/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2019-alkaen
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4355400/TY%C3%96KALUPAKKI+maahanmuuttajataustaiset+lapset+nuoret+ja+perheet+Pirkanmaalla.pdf/7317ca99-a130-19b4-462b-5ac35bf0821e
https://kotoutumisentukena.fi/fi/etusivu
https://temkirjeet.sst.fi/tracker/click/590/7744/?l=https_kotouttaminen.fi%2Fartikkeli%2F-%2Fasset_publisher%2Ftervetuloa-suomeen-opas-on-julkaistu


 

Lue lisää InfoFinland.fi-palvelusta 
 
 
THL:n PALOMA-käsikirjan pohjalta on tuotettu videokoulutuskokonaisuus, joka 
sisältää yhteensä 15 asiantuntijaluentoa pakolaisten mielenterveyden hyvinvoinnin 
tukemiseen liittyvistä teemoista sekä aiheeseen johdattavan, 
kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroista koostuvan ”dokumenttielokuvan”. 
Videokoulutus on suunnattu pakolaistaustaisia työssään kohtaaville ja sitä voidaan 
hyödyntää myös osana opintokokonaisuuksia. Videomateriaali löytyy osoitteesta 
www.thl.fi/palomakoulutus.    
 
 
Salon muistiyhdistyksen Memoni-Monikulttuurinen muisti –projekti jakaa tietoa 
aivo- ja muistiterveyden edistämisestä ja muistisairauksista eri kieli- ja 
kulttuuriryhmille. Projekti on toiminut jo kolme vuotta ja monet maahanmuuttajien 
terveyteen ja kotoutumiseen liittyvät haasteet ovat tulleet ilmi hankkeessa. 
Projektissa on tehty erikielistä materiaalia (arabia, kurdi-sorani, venäjä, kiina, 
englanti) aivoterveydestä, yksinäisyydestä, päihteistä ja vapaaehtoistyöstä. Nämä 
materiaalit ovat kaikkien käytössä ja tulostettavissa sivuilla 
www.muistisalo.fi/projektit (Memoni-projekti ja sen materiaalit ovat sivun 
alimmaisena, joten vieritä sivun loppuun.) Lisäksi sieltä löytyvät linkit erikielisiin 
videoihin edellä mainituista aiheista. 
 
 
Papyrus – nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamisen 
kehittäminen –projektissa tehtiin kansainvälisesti seuraavia asioita vuosina 2017-
2018: 
• Raportti hyvistä työkäytännöistä nuorten 13–30-vuotiaiden maahanmuuttajien 
kanssa tehtävässä työssä Euroopassa.  
• Valmennuspaketit: 
1. Monikulttuurinen ymmärrys ja työ monikulttuurisessa ympäristössä 
2. Maahanmuuttajaperheiden inkluusio 
3. Maahanmuuttajanuorten sosioekonominen tukeminen 
4. Psykososiaalinen tuki nuorille maahanmuuttajille 
5. Hyväksikäytön ennaltaehkäisy.                                                                                              
Valmennuspaketit sisältävät sekä tietoa aiheesta että harjoituksia, joilla ko. asiaa 
voidaan oppia. 
Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit ladattiin kahteen avoimeen oppimisalustaan.  
Englanniksi: www.papyrus-project.org   
Suomeksi: https://papyrus5.webnode.fi  
Lisätietoja antaa Suomen osuudesta vastaava projektipäällikkö Outi Linnossuo, 
outi.m.linnossuo(at)turkuamk.fi 
 
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat Mari Liukkunen ja Hülya Tokgöz ovat tehneet 
opinnäytetyön ”Parempi arki lasten kanssa: opas ja kuvakortit työntekijöille 
maahanmuuttajavanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistamisen tueksi.” 
Opinnäytetyö on luettavissa Turun ammattikorkeakoulun kokoelmasta. Työntekijän 
opas ja kuvakortit ovat luettavissa MLL:n Varsinais-Suomen piirin materiaalipankissa. 
Materiaaleja voi hyödyntää mm. päiväkodeissa, neuvoloissa ja perhetyössä. 

https://temkirjeet.sst.fi/tracker/click/590/7744/?l=https_kotouttaminen.fi%2Fartikkeli%2F-%2Fasset_publisher%2Finfopankki-on-nyt-infofinland
http://www.thl.fi/palomakoulutus
http://www.muistisalo.fi/projektit
http://www.papyrus-project.org/
https://papyrus5.webnode.fi/
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158958/Tokgoz_Hulya-Liukkunen_Mari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://varsinaissuomenpiiri-mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/250708abfa7cd00e20305d70374f9b52/1548337980/application/pdf/587178/Parempi%20arki%20lasten%20kanssa_Opas.pdf
https://varsinaissuomenpiiri-mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/250708abfa7cd00e20305d70374f9b52/1548337980/application/pdf/587178/Parempi%20arki%20lasten%20kanssa_Opas.pdf


 

 
Nuorten viesti vanhemmille -videot ammattilaiskäyttöön 
 
Miten pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ja heidän vanhempansa voivat 
rakentaa vuoropuhelua? Mitä vanhempien pitäisi tietää suomalaisesta koulusta tai 
seurustelukulttuureista? Nuoret kertovat.  
 
Pakolaisnuorten tuki ry:n (ent. Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry) Nova-hanke on 
työstänyt pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten naisten ja miesten kanssa 
vanhemmille suunnattuja videoita. Videoiden kieliversiot ovat: suomi/englanti, 
arabia, persia ja somali.  
 
Haluatko keskustella maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa nuorten 
videoiden pohjalta? Nova-hankkeen kehittämispäällikkö tekee mielellään 
yhteistyötä.  
 
Ota yhteys: 
Suvi Törrönen 
p. 044 237 6827 
suvi.torronen(at)kolvi.fi  
 
Videot Kölvi-toiminnan kotisivuilla: https://www.kolvi.fi/videot  
 
Videot Kölvi-toiminnan YouTube-kanavalla: 
https://www.youtube.com/channel/UCgH5ayi9wCtgfuToedNld3A  
 
 
 

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

Aurinkoista alkuvuotta! 

https://www.kolvi.fi/videot
https://www.youtube.com/channel/UCgH5ayi9wCtgfuToedNld3A

