
 

UUTISKIRJE 07-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2017 seitsemäs uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 
 

Vielä ehtii! 

Vientiliiketoimintakoulutus työttömille maahanmuuttajille 
TAMK:n TOITA-hanke (ESR) järjestää koulutuksen, jossa opiskelija saa 3 kk 
koulutuksen TAMK:ssa vientiliiketoimintaosaamiseen ja 3 kk työharjoittelun 
yrityksessä Pirkanmaan alueella. Koulutus alkaa 19.2.2018 ja päättyy 17.8.2018. 
Ennen koulutusta järjestetään koulutukseen valituille infotilaisuus to 8.2.2018 klo 14.  
 
Koulutus on omaehtoista ammatillista täydennyskoulutusta. Hakijan tulee olla työtön 
työnhakija, jolla on taustalla kotoutumiskoulutus tai muulla tavoin saavutettu 
perustyöllistymisvalmius. 
Lähtötaso: ammattitutkinto, pitkä työkokemus tai hyvä toimialaosaaminen 
Kielitaito: suomi tai englanti (B-taso), oman äidinkielen paras taso 
Muut taidot: tietotekniset taidot, MS-Office 
 
Koulutukseen voi hakea lähettämällä lyhyen kirjallisen hakemuksen ja cv:n 
osoitteeseen toita(at)tamk.fi 30.11.2017 mennessä (hakuaikaa jatkettu). 

 

Tiedoksi 

Anna palautetta aluekoordinaattoreille ja Kotouttamisen osaamiskeskukselle 
vastaamalla sähköiseen kyselyyn 
 
Kotona Suomessa -hankkeen kehittävän arvioinnin yhteydessä toteutetaan sähköinen 
kysely, jolla kartoitetaan kotouttamistyötä tekevien toimijoiden näkemyksiä 
kotouttaminen.fi-verkkosivuston, Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona 
Suomessa -hankkeen kautta rahoitettujen aluekoordinaattoreiden toiminnasta. 
 
Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka kohtaavat 
maahanmuuttajia työssään. Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavan linkin kautta: 
https://my.surveypal.com/Kotona-Suomessa---kehitt%C3%A4v%C3%A4n-arvioinnin-
kysely  
 
Voit hyvin vastata kyselyyn, vaikka edellä mainitut asiakokonaisuudet eivät olisi 
sinulle erityisen tuttuja. Kyselyssä voi ottaa kantaa myös siihen, millaista apua 
kaipaisit oman työsi tueksi tulevaisuudessa.  
 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
https://my.surveypal.com/Kotona-Suomessa---kehitt%C3%A4v%C3%A4n-arvioinnin-kysely
https://my.surveypal.com/Kotona-Suomessa---kehitt%C3%A4v%C3%A4n-arvioinnin-kysely


 

Kyselyn ja kehittävän arvioinnin toteuttaa Ramboll Management Consulting Oy. 
Kyselyn tulokset raportoidaan osana Kotona Suomessa -hankkeen kehittävää 
arviointia tavalla, josta ei missään vaiheessa voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.  
 
Kiitos osallistumisesta! 
 
 
6.10.2017 järjestetyn Oleskelulupien tyypit sekä niihin liittyvät oikeudet ja 
velvollisuudet –verkkoluennon tallennetta ei poikkeuksellisesti julkaista 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla, mutta linkin saa pyydettäessä 
aluekoordinaattorilta. 
 
 
Tampereen kaupungin Maahanmuuttajainfo Mainio on avannut uuden videochat-
palvelun 20.11.2017. Videochatissa voi keskustella joko tavallisella tekstichatilla tai 
videopuhelussa. Videopuhelussa on mahdollista jakaa ruutua ja katsoa nettisivuja tai 
täyttää lomaketta yhdessä neuvojan kanssa. Videochatissa palvellaan seitsemällä 
kielellä: suomeksi, englanniksi, arabiaksi, persiaksi, somaliksi, kiinaksi ja venäjäksi. 
Jokaiselle kielelle on oma palveluaikansa.   
 
Videochat-palvelulla halutaan tarjota nopeasti ja helposti neuvontaa asiakkaille, 
jotka tulevat Mainioon välillä kaukaakin. Videochat löytyy Tampereen kaupungin 
verkkosivuilta osoitteesta www.tampere.fi/mainio. Videochat toimii niin 
nettiselaimella tietokoneella kuin mobiililaitteessakin. Mobiililaitteella 
videoyhteyttä varten tarvitaan Vidyo-sovellus, jonka voi ladata ilmaiseksi laitteen 
sovelluskaupasta.  
 
Maahanmuuttajainfo Mainion videochat on kokeilu, joka kestää toukokuuhun 2017 
saakka. Kokeilu on osa Tampereen kaupungin Digiohjelmaa. Samalla arvioidaan, 
voidaanko vastaavanlaista etäneuvontapalvelua tarjota myös muissa kaupungin 
palveluissa. Lisätietoa: www.tampere.fi/mainio 
 
 
Kohtaamispaikka Mukanan aukioloajat pidentyvät ja muuttuvat ma 27.11. alkaen 
seuraavasti: maanantai – torstai klo 12.00 – 17.00, Hämeenpuisto 14 (katutaso)   
 
Mukana on kulttuurienvälinen kohtaamispaikka. Siellä voi viettää aikaa, tutustua 
uusiin ihmisiin ja tehdä erilaisia asioita, esimerkiksi harjoitella suomea tai laittaa 
ruokaa yhdessä. Mukana järjestää myös työpajoja ja tekee retkiä. Tiistaisin on 
suomen kielen keskusteluryhmä naisille klo 15-16 ja keskiviikkoisin kaikille klo 15-16. 
Mukanassa voit poiketa, kun sinulle sopii! Myös isommat ryhmät ovat erittäin 
tervetulleita. Toivomus on, että ryhmän kanssa saapuvat ilmoittavat etukäteen. 
 
Mukanassa on paljon kävijöitä (lokakuussa 320), jotka ovat kotoisin eri maista ympäri 
maapalloa: Irak, Saksa, Italia, Kiina, Chile, Kuuba, Pakistan, Intia, 
Norsunluurannikko, Iran, Espanja, Vietnam, Afganistan, Ghana, Kongo, Etiopia, 
Somalia, Ruotsi jne. Myös ryhmiä käy tutustumassa Mukanaan ilahduttavan paljon ja 
ensivierailun jälkeen onkin helpompi tulla uudestaan yksinään tai kaverin kanssa. 
 

http://www.tampere.fi/mainio


 

Mukana on järjestänyt erilaisia työpajoja - nyt ovat käynnissä joulukorttipajat ja 
tulossa ovat mm. Suomi 100v -mitalien koristevärityspaja, matejuoma-päivä, 
kynttiläpaja, joulukoristesavipaja sekä pikkujoulut. Aiempia pajoja ovat olleet mm. 
kokkauspäivät, savipaja, maalauspaja, teatteripäivä, runopäivä, kirjoituspäivä, 
laulupäivä ja meikkauspäivä. Retkillä on käyty museoissa, mansikoita poimimassa, 
sienessä, kalassa ja Nauhan Sadonkorjuu-juhlille järjestettiin Mukanan etninen 
ruokapiste. 
 
 
Joulukuussa 2017 aloittava International House Helsinki palvelee työnantajia ja 
alueelle saapuvia kansainvälisiä osaajia 
 
Maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumisen kannalta keskeiset neuvonta- ja 
viranomaispalvelut kootaan saman katon alle International House Helsinkiin (IHH). 
Henkilöasiakkaiden lisäksi IHH palvelee yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen 
työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelu käynnistyy 
joulukuussa 2017 Uudenmaan maistraatin tiloissa Helsingin Albertinkadulla. 
 
IHH tarjoaa palvelujaan kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle muuttaneille 
kansainvälisille asukkaille. Työnantajapalvelun toiminta-alueena on koko Uusimaa. 
IHH:n henkilöasiakaspalvelun pääkohderyhmään kuuluvat ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt, jotka saapuvat seudulle työ- tai yrittäjyysperusteisesti sekä henkilöt, joilla 
on valmiudet työllistyä avoimille työmarkkinoille ilman laaja-alaisia 
tukitoimenpiteitä. 
 
Palvelupilottia koordinoi Helsingin kaupunki ja siihen osallistuvat kaupungin 
maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In 
To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari ja 
Eläketurvakeskus. Myöhemmin palvelutarjontaa laajennetaan kattamaan myös 
muiden toimijoiden, kuten Maahanmuuttoviraston, poliisin ja SAK:n 
maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan, palveluita.   
 
Yhteyshenkilöt: 
Projektipäällikkö Elina Nurmi, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, Töissä 
Suomessa -hanke, puh. +358 40 621 4790, s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi  
   
Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-
osasto, puh. +358 50 559 9183, s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi  
 

 
Lue lokakuun terveiset Koko kylä kotouttaa -hankkeen pilottikylästä, Kemiönsaaren 
Taalintehtaalta osoitteessa kylatoiminta.fi 
 

Tapahtumia ja koulutuksia Pirkanmaalla 

ENNAKKOTIETO: Kotoutumisen alkuvaiheen palvelumallin julkaisutilaisuus 
17.1.2018 
 

http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/Koko%20kylä%20kotouttaa_Taalintehdas_uutiskirje6_small.pdf


 

Kotoutumisen alkuvaiheen palveluita on kokeiltu ja kehitetty Kotona Suomessa-
pilottihankkeissa vuosina 2016-2017. Malli sekä muut pilottihankkeiden keskeiset 
tulokset julkistetaan Helsingissä, Scandic Marina Congress Centerissä 17.1. klo 12.30-
16 pidettävässä tilaisuudessa. Tilaisuutta voi seurata myös ELY-keskusten 
etäkatsomoissa. Tervetuloa mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet!Tilaisuutta voi 
seurata myös ELY-keskusten etäkatsomoissa. Ilmoittautumisohjeet etäkatsomoihin 
tulossa myöhemmin uutiskirjeessä ja osoitteessa kotouttaminen.fi. 

 

Tapahtumia ja koulutuksia muualla Suomessa 

Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) ovat aloittaneet 
syyskuussa 2017 kotouttamisen webinaarisarjan. Suunnitelmana on järjestää 
tilaisuuksia säännöllisesti kuukauden ensimmäisenä perjantaina kello 9-11. Vuoden 
2017 viimeinen webinaari on 1.12. aiheesta ”kolmas sektori kotouttamistyössä” ja 
seuraava luento lähetetään 2.2.2018. Webinaareista tiedotetaan Kotona Suomessa -
uutiskirjeissä ja kotouttaminen.fi-tapahtumakalenterissa. 

 
 
MAHTAVALLA MATKALLA - Maahan muuttaneet tuetusti oppisopimukseen 
Aika: 12.12.2017 klo 9.30 – 14.30 
Paikka: Stadin ammattiopisto, Teollisuuskatu 23, Auditorio 
Kenelle: ammatillisen koulutuksen toimijat, asiantuntijat, kolmas sektori, 
opiskelijat, työnantajat 
 
Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaisia asiantuntija alustuksia ja osallistumaan 
keskusteluun. 
Seminaaripäivän aikana on mahdollisuus osallistua toiminnallisiin työpajoihin*, joiden 
aiheina ovat: 
1. Tavoitteena oppisopimus – opiskelijan näkökulma 
2. Kielitietoinen ohjaus työpaikalla 
3. Opiskelijan tukena läpi matkan 
4. Digitaalisuus arjessa ja vapaa-ajalla: Seppo-pelin esittely 
5. Digityövälineet opettamisen tukena 
* osallistujien määrä työpajoissa on rajoitettu. Ilmoittaudu hyvissä ajoin! 
 
MAHTAVA-hanketta koordinoi Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimuspalvelut 
kumppaneinaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Vantaan 
ammattiopisto Varia ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö. MAHTAVA-hanke tekee verkostoyhteistyötä. 
Tapahtuman osatoteuttajina ovat Omnia, Tredu, Luksia, Salon Seudun 
Ammattiopisto, Perho Liiketalousopisto. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 4.12.2017 tästä linkistä (docs.google.com) 
 
Lisätietoja: Heidi Lehtovaara, 040 183 5148, etunimi.sukunimi@hel.fi  
 
 
 
 

http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://docs.google.com/forms/d/1BfOaA52L6J_jwppfOq8UxKiLFFiq-Myp7bD5Utu6eN8


 

Työperäisen maahanmuuton haasteet -seminaari  
18.12.2017 klo 13.00 – 16.00, Eduskunnan Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3, Helsinki 
 
18.12.1017 vietetään kansainvälisen siirtolaisuuden päivää. Teemaan liittyen 
eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja Suomen julkisen alan 
ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU järjestävät seminaarin, jossa pohditaan 
työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä haasteita.  
 
Miksi työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, vai tarvitaanko? Mitä uhkia on nähtävissä 
ja kuinka ne olisi estettävissä? Missä olemme onnistuneet ja mihin suuntaan 
työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa tulisi kehittää? Tarvitaanko 
saatavuusharkintaa?  
 
Varsinainen kutsu ja ohjelma toimitetaan viimeistään joulukuun alussa. Tiedustelut 
ja ennakkoilmoittautumiset: FIPSUn sihteeri Anna Malinen, etunimi.sukunimi@jhl.fi, 
puh. 050 304 3858 

Hankkeet 
Kölvi-toiminnan uudet hankkeet: perhetyö ja toimintakyvyn tukeminen 
 
Kölvi-toiminta tekee ennaltaehkäisevää monikulttuurista nuorisotyötä Tampereella, 
www.kolvi.fi. Tänä syksynä on alkanut kaksi uutta hanketta: Nova, jossa keskitytään 
perhetyöhön sekä Valomo, jossa tuetaan toimintakykyä pienryhmätoiminnan avulla. 
 
Nova-hanke tuottaa maahanmuuttajanuorten suunnitteleman vanhemmuuden 
tukipaketin. Hankkeen tavoitteena on pitää maahanmuuttajanuorten vanhemmat 
nuorten tukena. Novan aikana tuotetaan nuorten näkökulmiin perustuva kulttuuri- ja 
sukupuolisensitiivinen materiaali, joka on suunnattu heidän vanhemmilleen. Nuorten 
näkemyksiä kuullaan keskustelevissa työpajoissa, joita järjestetään ympäri 
Tamperetta. Niiden pääteemana on: Mitä tietoa ja taitoa nuorten vanhemmat 
tarvitsevat, jotta he voivat olla osa nuorten elämää ja tukea heitä? Mitä vanhempien 
tulisi tietää suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutusjärjestelmästä tai 
nuorisokulttuureista? 
 
Työpajojen pohjalta tuotetaan nuorten ja vanhempien kanssa testattua materiaalia 
maahanmuuttajanuorten vanhemmuuden tueksi. Hanke tavoittaa niin 
maahanmuuttajataustaisia tyttöjä kuin poikia Tampereen alueella. Nova-hankkeen 
lopputuotos jalkautetaan opetus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisille, jotka 
kohtaavat maahanmuuttajanuoria ja heidän vanhempiaan työssään. 
 
Nova-hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (2017-2019). 
Lisätietoja: Suvi Törrönen, 044 237 6827, etunimi.sukunimi@kolvi.fi 
 
 
Valomo-valmennus tukee toimintakykyä pienryhmätoiminnalla. Valmennus ylläpitää 
18–29-vuotiaiden maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaisten miesten hyvinvointia ja 
työvalmiuksia. Valmennus on tarkoitettu työttömille nuorille, jotka ovat suorittaneet 
vähintään toisen asteen koulutuksen. Valomo-valmennus on pienryhmätoimintaa, 
jonka ohjelmassa kuullaan nuorten toiveita ja tarpeita. Ryhmä kokoontuu neljän 

http://www.kolvi.fi/


 

kuukauden ajan kolme kertaa viikossa. Tavoitteena on, että ryhmän jälkeen 
osallistujilla on uusia taitoja, kokemus voimaantumisesta ja uusia harrastuksia. 
  
Valomo-valmennuksessa lähestytään sensitiivisesti nuorten miesten pakolaisuudesta 
aiheutuvia trauma- ja juurettomuuskokemuksia. Valmennuksen aikana kehitetään 
arviointimenetelmiä ja pienryhmätyöskentelyn käytäntöjä, jotka tukevat erityisesti 
kohderyhmän tarpeita. Valomo-valmennus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön 
rahoittamaa Suomi 100 -avustusohjelmaa Toimintakyky kuntoon (2017-2020). 
  
Lisätietoja: 
Olli Sillanpää, kehittämispäällikkö, 044 244 7439, etunimi.sukunimi@kolvi.fi  
Kaisla Jousimo, mielenterveystyön kehittäjä, 044 244 7438, 
etunimi.sukunimi@kolvi.fi 

Avustukset 

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut jälleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoitushaun Keski-Suomen, Pirkanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Osallisuuden 
edistämisen ja köyhyyden torjunnan toimintalinja (TL 5) on auki kaikissa 
maakunnissa. Haku toteutuu kaksivaiheisena: 1.11.-11.12.2017 Ideahaku ja 14.12.-
5.3.2017 varsinainen haku. Lisätietoa (rakennerahastot.fi) 
 
Sokra-koordinaation tehtävänä on tukea erityisesti ESR TL 5 hanketyötä ja edistää 
osallisuustyön toteutumista koko maassa. Mikäli olet kiinnostunut ESR TL 5 
rahoituksesta, lue lisää www.rakennerahastot.fi sivuilta ja kysy lisää 
allekirjoittaneelta. Lisätietoa hanketyöstä ja ESR TL 5 hankkeista löydät myös 
osoitteesta: www.thl.fi/sokra  
 

Työkaluja 

Maksuton ja kaikille avoin Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu 
käytettäväksi koko Suomessa. Info-Langosta saa opastusta esimerkiksi asumiseen, 
työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin 
liittyvissä kysymyksissä. Palvelua on saatavilla puhelimitse, Skypen välityksellä tai 
videoyhteydellä etäpalvelupisteestä.  Suomen lisäksi neuvontaa saa englannin, 
venäjän, ranskan, arabian, soranin, somalin, kiinan, thain, darin/farsin ja 
swahilin/kiswahilin kielillä. Lisätietoa (info-lango.fi) ja mainosvideot (youtube.com) 

 

 

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

Juhlavaa itsenäisyyspäivää ja pirteitä pikkujouluja! 

http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
http://www.thl.fi/sokra
https://www.info-lango.fi/fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgepCK1SGDoEZaaHoPvY5h-NLJEx9-BXX

