
 

UUTISKIRJE 05-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 viides uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 

Tiedoksi 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se 
vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on 
parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. 
 
Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, pyydämme sinua perumaan tilauksesi 
lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostin osoitteeseen hanna.wallenius@ely-
keskus.fi. Jos et peruuta tilaustasi, katsomme sinun antaneen suostumuksesi 
uutiskirjeemme lähettämisestä sinulle, jolloin hankkeen uutiskirje saapuu sinulle 
jatkossakin. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy 
osoitteesta ely-keskus.fi. 
 
 
KOTU – kohtaa ja tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu 
 
Kurssi on tarkoitettu sekä vapaaehtoisina maahanmuuttajien kanssa toimiville että 
työkseen maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kohtaaville toimijoille. Kurssi on 
osallistujille maksuton. Kurssilla tarjotaan kahvit / teet sekä kevyt lounas. 
 
Aika: la 16. – su 17.6.2018, kumpanakin päivänä klo 10.00 – 17.00 
Paikka: Kölvin tilat / Saukkola, Vainiokatu 2, Tampere 
Järjestäjä: Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry 
 
Koulutuksen aiheena ovat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa 
työskentely, kotouttajana uudessa maassa toimiminen sekä maahanmuutto & 
mielenterveyden häiriöt. Koulutuksessa vahvistetaan perustaitoja maahanmuuttajan 
mielenterveyden tukemiseen (ennaltaehkäisy ja ensiapu). Koulutuksessa jaettavaa 
kirjallista materiaalia on valmiina vain seitsemänsivuisen monisteen verran. Varaa 
mukaasi tarvittavat muistiinpanovälineet, joita saatat tarvita päivien aikana. 
Koulutus sisältää luento-osuuksien lisäksi paljon keskustelua ja jonkin verran muita 
toiminnallisia osuuksia. Saat osallistumisestasi todistuksen (edellyttää kokoaikaisen 
läsnäolon). 
 
Ohjaajat: Yrjö Koskinen ja Taisto Lehtinen. 
P. 050 4630863, tate.lehtinen@gmail.com 
Sitovat ilmoittautumiset pe 25.5. mennessä Suvi Autiosaarelle: 
suvi.autiosaari@kolvi.fi tai 044-988 1310. Tarvittavat ilmoittautumistiedot: Nimi, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero. 
 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Tietosuojaseloste_Kotona+Suomessa.pdf/d94fc8fc-9ffe-4a27-b918-0db1580c344b


 

Pelastakaa Lasten ehkäisevä tukihenkilö- ja Sporttikummitoiminta on tarkoitettu 
noin 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tukea hakevien perheiden ja lasten 
oleskelustatusta ei katsota, mutta tukihenkilö- ja Sporttikummitoimintaan hakevilla 
lapsilla ei voi olla lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta. 
Tukihenkilöt toimivat lapsiperheissä esimerkiksi läksyapuna, kuuntelu- ja 
keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa tai harrastuskaverina.  
 
Sporttikummi taas kannustaa lasta liikkumaan ja on mukana tarvittaessa lapsen 
liikuntaharrastuksessa. Sporttikummi tsemppaa, toimii ja liikkuu yhdessä lapsen 
kanssa. Sporttikummi tai tukihenkilö tapaa lasta noin 1-4 kertaa kuukaudessa 
muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilöt ja Sporttikummit ovat vapaaehtoisia 
turvallisia ja luotettavia aikuisia, jotka ovat käyneet valmennuksen.  
 
Lisätiedot: Pelastakaa Lapset, Länsi-Suomen aluetoimisto, Hämeenkatu 14 C 23, 
33100 Tampere/010 843 5140.  
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-
kotimaassa/tukihenkilot/sporttikummit/haen-lapselleni-sporttikummia/   
 
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/tukihenkilot/lapselle-
tukihenkilo/  
 
 
Tervetuloa Arabiankieliseen miesten DIDAR-keskusteluryhmään 
Setlementtitalolle, Pyhäjärvenkatu 1 B, 2. krs! 
 
Ryhmässä kokoonnutaan yhteen ja keskustellaan seuraavista aiheista: 
 
- Millaisia haasteita maahanmuuttaja kohtaa suomalaisessa kulttuurissa eläessään 
- Perheen elämää, isän ja lasten rooleja 
- Pohdimme miten näihin haasteisiin tulisi suhtautua 
- Etsimme yhdessä hyviä ratkaisuja arkielämään, parisuhteeseen ja 

lastenkasvatukseen liittyen 
 
Aika:          
7.6. klo 17-19       
14.6. klo 17-19       
21.6. klo 17-19 
28.6. klo 17-19                          
5.7. klo 17-19 
 
Ryhmänvetäjänä toimii Mahmoud Machaal. 
Lisätietoja ryhmästä antavat DIDARin toiminnanohjaajat Sari Mattila, puh. 045 
1411888 ja Fardin Abbasi, puh. 050 407 5445, didar@setlementtitampere.fi   

Uusia hankkeita Pirkanmaalla 

Active Refugees in the Community (ARC)  
 
ARC -hankkeen tavoitteena on kehittää ja jakaa uudenlaisia kustannustehokkaita 
toimintakonsepteja oleskeluluvan saaneiden pakolaistaustaisten perheiden 

https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/tukihenkilot/sporttikummit/haen-lapselleni-sporttikummia/
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/tukihenkilot/sporttikummit/haen-lapselleni-sporttikummia/
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/tukihenkilot/lapselle-tukihenkilo/
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/tukihenkilot/lapselle-tukihenkilo/


 

kotouttamiseksi ja yhteiskuntaan integroimiseksi.  Hanke on suunnattu 
pakolaistaustaisille maahanmuuttajille ja heidän perheilleen. Lisäksi hanke tarjoaa 
neuvontaa ja toimintaa myös kaikille kaupunkiviljelystä kiinnostuneille paikallisille 
asukkaille ja yhteisöille.  
 
Hankkeessa järjestetään yhteisöllistä käytännönläheistä toimintaa kaupunkiviljelyn 
ja kulttuuritapahtumien parissa. Paikallisia asukkaita ja maahanmuuttajia osallistava 
toiminta, mm. kaikille avoimet puutarhaneuvontatilaisuudet mahdollistavat 
kulttuurien kohtaamisen, tiedon levittämisen sekä maahanmuuttajille paremman 
kielitaidon opettelun. 
 
Tampereen Hiedanrantaan rakennettava kaupunkiviljelyalue osallistaa 
maahanmuuttajia kasvihuoneiden suunnittelu- ja rakentamistöihin sekä 
kaupunkiviljelyn harrastamiseen kestävän kehityksen periaatteella. 
 
ARC -hanke on kansainvälinen. Ruotsissa pilotoidaan ”Seed 2 Pot 2 People” -
toimintamalli, jossa maahanmuuttajat kasvattavat vihanneksia paikallisen kahvilan 
tarpeisiin. Östervålassa toimii myös maahanmuuttajien ylläpitämä radiokanava. 
Suomessa ja Ruotsissa asuvien maahanmuuttajien elämäntarinoita kerrotaan 
videoblogissa. Käytännön toiminta hankkeessa antaa myös tietoa 
kustannustehokkaista kotouttamisen toimintamalleista paikallisille viranomaisille ja 
yhdistystoimijoille. 
 
Hanketta rahoittaa Central Balticin Interreg –rakennerahasto ja sen toiminta-aika on 
1.12.2017-30.11.2019. 
 
Ota yhteyttä: 
Pirkanmaan Martat ry: Heidi Ovaska, etunimi.sukunimi@martat.fi, tel. +35850 
3718913 
Modus ry: Taina Laaksonen, basso@nic.fi tel. +35840 8424964 
 
https://www.martat.fi/marttapiirit/pirkanmaa/activerfugeesinthecommunity  
www.modus.fi/arc 
FB @ActiveRefugeesintheCommunity 
Instagram @ @arcgardentampere #arcgardentampere 
Twitter @ISSS2012 @TailorTaina #designwithsocialimpact #arcgarden 
 
Tapahtumat löytyvät verkkosivuilta 
https://www.martat.fi/marttapiirit/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/  
ja Facebookista @ActiveRefugeesintheCommunity. Tapahtumat ovat maksuttomia ja 
avoimia kaikille. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Setlementti Tampere ry:n Nalkalan setlementtitalon avajaiset to 24.5.2018 klo 13–18 
Ohjelma 
klo 13: viralliset avajaiset Pyhäjärvenkatu 1 B, 2. krs  
klo 14–18: avoimet ovet Nalkalankatu 12 G, 1.–2. krs 

 yhdistyksen ja työmuotojen esittelyä (klo 14 – 17) 

 musiikkia 

https://www.martat.fi/marttapiirit/pirkanmaa/activerfugeesinthecommunity
http://www.modus.fi/arc
https://www.martat.fi/marttapiirit/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/


 

 toimintapisteitä 

 arpajaiset 

 omakustanteinen buffetti 
Voit tukea toimintaamme tuomalla viherkasveja ruukuissa tai antamalla lahjan tai 
lahjoituksen. Lahjatoivelistan löydät osoitteesta: www.setlementtitampere.fi  
 
 
Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE (ePlatform for Adult Learning in 
Europe) järjestää torstaina 31.5. klo 11–17.00 avoimen online-keskustelun aiheella 
aikuisten maahanmuuttajien koulutus – yhdessä elämisen oppiminen. 
Osallistumalla jaat kokemuksesi ja työpaikkasi parhaat käytännöt Euroopan 
laajuiselle asiantuntijayhteisölle, edistät työsi vaikuttavuutta ja autat ratkomaan 
yhteisiä eurooppalaisia aikuisoppimisen haasteita. Keskustelu käydään englanniksi 
sivulla https://ec.europa.eu/epale/en/discussions/epale-discussion-learning-live-
together. Voit jakaa osallistumiskutsua vapaasti eteenpäin organisaatiossasi. 
  
Keskustelussa keskitytään seuraaviin kysymyksiin: 
  
Klo 11–12.50 / Kulttuuri 
- Kuinka kulttuuriopetusta tarjotaan ja rahoitetaan maassasi? Mitä opetus sisältää 
ja mitkä ovat sen haasteet?  
- Kuinka tehokkaita paikalliseen yhteiskuntaan perehdyttävät kurssit ovat? 
  
Klo 13.05–14.55 / Kulttuurienvälinen oppiminen 
- Kuinka aikuiskoulutus voi tuoda ihmisiä yhteen?  
- Missä kulttuurienvälistä oppimista tapahtuu ja mitkä ovat sen haasteet?  
  
Klo 15.10–17.00 / Muukalaisvihamielisyys ja maahanmuuttajavastaiset mielenilmaisut 
- Mitä aikuiskoulutus voi tehdä kamppaillakseen aktiivisesti 
muukalaisvihamielisyyttä vastaan ja parantaakseen kansalaistietoisuutta? 
 
 
Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen -webinaari 
 
Ajankohta: Suorana internetin välityksellä lähetettävä tilaisuus  
Perjantaina 8.6.2018 klo 9-11  
 
Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan 
kesäkuun teemana on hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen. 
Tämän webinaarin järjestämisessä yhteistyötä on tehty myös oikeusministeriön 
TRUST-hankkeen kanssa. Webinaaria voi seurata omalta koneelta paikasta 
riippumatta. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajien parissa 
työskentelevät ammattilaiset.  
 
Webinaarin tavoitteena on antaa tietoa väestösuhteista ja niiden merkityksestä 
maahanmuuttajien kotoutumiseen. Tarkoituksena on myös käsitellä toimintaa ja 
kysymyksiä, joilla väestösuhteita ja maahanmuuttajien kotoutumista voidaan 
käytännössä edistää. Asiantuntijoina keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa 
tilaisuudessa ovat: 
Anna Bruun, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö 

http://www.setlementtitampere.fi/
https://ec.europa.eu/epale/en/discussions/epale-discussion-learning-live-together
https://ec.europa.eu/epale/en/discussions/epale-discussion-learning-live-together


 

Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, oikeusministeriö 
Miriam Attias, päällikkö, Naapuruussovittelun keskus, Suomen Pakolaisapu 
Marja-Liisa Helminen, yliaktuaari, Tilastokeskus ja  
Liisa Larja, yliaktuaari, Tilastokeskus 
 
Tilaisuuden juontajina toimivat Nexhat Beqiri (aluekoordinaattori, Kotona Suomessa 
–hanke) ja Mia Luhtasaari (hankekoordinaattori, TRUST-hanke). 
 
Ilmoittautuminen webinaariin tapahtuu webropolin kautta 5.6.2018 klo 12 mennessä. 
Ilmoittautuneille välitetään sähköpostiin pari päivää ennen tilaisuutta suoralinkki, 
josta pääset katsomaan webinaaria sekä osallistumaan keskusteluun esittämällä 
kysymyksiä tai kommentteja interaktiiviseen ilmoitusseinään perjantaina 8.6. klo 9-
11. Webinaarin seuraaminen onnistuu parhaiten Mozilla- ja Chrome-selaimilla. 
Webinaari on katsottavissa vapaasti myös jälkikäteen Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen sivuilta. 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Opetushallitus järjestää 4.6.2018 Helsingissä seminaarin ulkomaisten tutkintojen 
tunnustamisesta. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutettuja 
maahanmuuttajia ohjaaville henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi 
kotoutumiskoulutuksessa, omakielisillä orientaatiojaksolla, kunnan 
kotoutumispalveluissa tai TE-toimistossa. Seminaari on maksuton ja kestää koko 
päivän. Päivän aikana Opetushallituksen asiantuntijat ovat käytettävissä osallistujien 
kysymyksiä varten. 
  
Tarkemmat tiedot sekä ilmoittautuminen: 
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/seminaari_
ohjaustyota_tekeville_4_6_2018  
 
 
Puhetta perustaidoista – kesäseminaari aikuisten oppimisen kehittäjille 
ti 5.6.2018 klo 12 – 16, G18-sali, Yrjönkatu 18, Helsinki 
 
Suomessa elää satojatuhansia aikuisia, joiden heikot perustaidot (luku- ja 
kirjoitustaidot, numerotaidot ja tietokoneen käyttötaidot) vaikeuttavat pääsyä 
koulutukseen, opinnoissa suoriutumista, työllistymistä ja työssä pärjäämistä. 
Perustaitopuutteista seuraa opintojen keskeyttämisiä, työttömyyttä ja hankaluuksia 
suoriutua arjessa. Perustaitoja pystyy parantamaan minkä ikäisenä hyvänsä. 
Avainasemassa ovat oppilaitokset, työpaikat ja muut organisaatiot, joissa aikuiset 
toimivat, kuten kansalaisjärjestöt. Näiden organisaatioiden käyttöön on kehitetty 
hyviä toimintamalleja aikuisten perustaitojen parantamiseen. 
 
Puhetta perustaidoista -seminaarissa mallien kehittäjät esittelevät ratkaisujaan. 
Aihetta pohjustavat professori Kirsti Lonka ja kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo 
puheenvuoroillaan aikuisen moninaisista oppimisen mahdollisuuksista. Aikuisten 
perustaitojen parantamiseen tähtääviä malleja kehitetään opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa Taito-ohjelmassa. 
Kesäseminaarin järjestää ohjelman koordinaatiohanke TAIKOJA. 
 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1541311&SID=a9fefc92-221a-4cc6-92f2-2a3d80fc2200&dy=679551293
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/seminaari_ohjaustyota_tekeville_4_6_2018
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/seminaari_ohjaustyota_tekeville_4_6_2018


 

Seminaari on suunnattu aikuisten oppimisen kehittäjille: oppilaitosten rehtoreille, 
johtajille ja päälliköille, koulutusalan kuntapäättäjille, elinikäisen oppimisen 
toteuttajille, työntekijöiden osaamisen kehittäjille ja muille työelämän edustajille 
sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 
 
Ennen seminaaria on mahdollisuus lounastaa omakustanteisesti ravintola Pjazzassa 
(Yrjönkatu 18) klo 11 alkaen. Seminaari alkaa klo 12 ja päättyy klo 16, jonka jälkeen 
voi vielä jatkaa tutustumista perustaitomalleihin klo 16.30 saakka. 
 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 25.5. 
Puhetta perustaidoista voi myös seurata etäyhteydellä omalta tietokoneeltaan 
(http://bit.ly/kesaseminaari2018). Mainitse ilmoittautuessasi, osallistutko 
tilaisuuteen paikan päällä vai etänä. 
 
Lisätiedot: 
Ira Aaltonen, ira.aaltonen [at] omnia.fi 
Eeva Jeronen, eeva.jeronen [at] ok-sivis.fi 
Marjo Vaalgamaa, marjo.vaalgamaa [at] hamk.fi 

Avustukset 

Kesäkuussa 2018 avataan sekä Etelä-Suomen että Keski- ja Länsi-Suomen alueen ESR-
haku. Haettavissa ovat kaikki toimintalinjat, myös osallisuuden edistämisen 
hanketyö. Mahdolliset maakuntakohtaiset tarkennukset selviävät hakuohjeista, jotka 
julkaistaan rakennerahastojen verkkosivulla. Ennakkotietoa Etelä-Suomen 
hakuinfoista on saatavilla jo nyt (rakennerahastot.fi). 

Työkaluja 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt tutkimushankkeella 
maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuutta työllistymisen 
näkökulmasta. Tutkimushankkeen loppuraportti on nyt julkaistu ja saatavilla 
osoitteesta: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvalioku
nnan-julkaisuja.aspx    
Sivustolla on tiedotteen lisäksi linkki pdf-muotoiseen raporttiin: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotout
taminen_20180503.aspx  
 
 
TRUST-hankkeen Traumaattisista kokemuksista selviytyminen ja Tukiverkosta 
voimaa –koulutusten materiaalit löytyvät nyt verkosta:  
http://www.transculturaltrust.net/2018/05/04/traumaattisista-kokemuksista-
selviytyminen-ja-tukiverkosta-voimaa-koulutusten-materiaalit-nyt-verkossa/  
 
 

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

http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/etela-suomen-alueellinen-esr-haku-avautuu-kesakuussa/maximized
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvaliokunnan-julkaisuja.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvaliokunnan-julkaisuja.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotouttaminen_20180503.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotouttaminen_20180503.aspx
http://www.transculturaltrust.net/2018/05/04/traumaattisista-kokemuksista-selviytyminen-ja-tukiverkosta-voimaa-koulutusten-materiaalit-nyt-verkossa/
http://www.transculturaltrust.net/2018/05/04/traumaattisista-kokemuksista-selviytyminen-ja-tukiverkosta-voimaa-koulutusten-materiaalit-nyt-verkossa/

