
 

UUTISKIRJE 08-2017 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

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

Tiedoksi 

Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteistyössä 
tekemät syksyn webinaaritallenteet ovat katsottavissa Youtubessa Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen kanavalla: 
 
Tervetuloa kotouttamisen pariin! (1.9.2017) 
Maahanmuuttajan reitit työelämään (3.11.2017) 
Kotouttaminen kuuluu kaikille — 3. sektori kotouttamistyössä (1.12.2017) 
Oleskelulupaluennon (6.10.2017) linkin saa pyydettäessä aluekoordinaattorilta. 
 
Seuraava webinaari on tulossa 2.2.2018 ja sarja jatkuu koko kevään, joka kuukauden 
ensimmäisenä perjantaina klo 9-11 eli varaa ajat jo kalenteriin! Tarkemmat tiedot 
tulevat uutiskirjeessä ja löytyvät osoitteesta kotouttaminen.fi. 
 
 
 
Lue tästä Joulukuun terveiset (kylatoiminta.fi) Koko kylä kotouttaa -hankkeen 
pilottikylästä, Kemiönsaaren Taalintehtaalta. Tarinasarja päättyy tähän. 
  

Tapahtumia ja koulutuksia Pirkanmaalla 

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut: Kotona Suomessa -valtakunnallinen malli ja 
pilottihankkeiden tulosten julkaisu 17.1.2018 klo 12:30-16 
 
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 etäyhteydellä tai ELYn 
etäkatsomossa Tampereella osoitteessa Yliopistonkatu 38, ilmoittaudu 10.1. 
mennessä sähköpostilla hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi, niin saat tarkemmat 
ohjeet.  
Ohjelma (kotouttaminen.fi) 
 
 
Koulutus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä 22.1.2018 klo 12–
15; Paikka: Attilan auditorio, Yliopistonkatu 38, Tampere 

 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=GnpnKEi_rxY
https://www.youtube.com/watch?v=AFi2xDnRYfo
https://www.youtube.com/watch?v=FtTKGauZins
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/Koko%20Kylä%20Kotouttaa_Taalintehdas_uutiskirje%208.pdf
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Kotoutumisen+alkuvaiheen+palvelumalli+17.1.18.pdf/49a00f0e-31c9-42c4-865e-65360696cafd


 

Kotona Suomessa -hanke järjestää yhteistyössä Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
kanssa koulutuksen Suomessa asuvien tyttöjen ja naisten ympärileikkausten 
ehkäisemisestä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti maahanmuuttajien kanssa 
työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä 
maahanmuuttajajärjestöjen edustajille. Koulutus on maksuton ja siihen sisältyy 
kahvitarjoilu. Tilaisuuteen mahtuu 70 osallistujaa. 

 
Ilmoittautuminen viimeistään 8.1.2018 klo 16 mennessä (Webropol) 
 

 

Tapahtumia ja koulutuksia muualla Suomessa 

Maahanmuuttajan osallisuuden polut 25.1.2018 klo 12-16 
Paikka: Pankkisali, ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki 
 
Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarjassa kuullaan tutkittua 
tietoa maahanmuutosta ja tunnistetaan tiedon käyttömahdollisuuksia. Kartoitamme 
yhdessä maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikan kipu- ja vipupisteitä. Tutkimuksen 
sidosryhmiä edustavat kommentaattorit sparraavat tutkijoita, mutta myös muun 
yleisön on mahdollista antaa palautetta käynnissä oleville STN-hankkeille. 
 
Sarjan järjestyksessä kolmannessa seminaarissa 25.1. teemana ovat osallisuuden 
polut. Kuulemme esityksiä maahanmuuttajien kouluttautumisen ja neuvonnan 
kehittämisestä sekä arkisista haasteista esim. asuntomarkkinoille pääsyssä. 
Edellisissä seminaareissa on käsitelty turvapaikanhakijoita, kotoutumisen ensi 
vaiheita sekä työllistymisen haasteita ja mahdollisuuksia. Sarja päättyy 23.4., jolloin 
teemana on Monikulttuurinen yhteiskunta. 
 
Seminaarisarjan järjestävät yhteistyössä viisi STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa: 
Kaupungistuva yhteiskunta, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Tasa-
arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat ja Terveys, 
hyvinvointi ja elämäntavat. 
 
Ilmoittautuminen (docs.google.com) 
 
 
Ihmisoikeudet haltuun! -hankkeen koulutuksessa vahvistetaan opettajien 
osaamista ihmisoikeuksista, osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta koulutuksessa. 
Koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan demokratiaan ja ihmisoikeuksiin perustuvaa 
oppilaitoskulttuuria ja henkilöstön osaamista.  
 
Kohderyhmänä on opetustoimen henkilöstö ja oppilashuoltoryhmät 
peruskoulutuksessa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Koulutus on 
Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille 
maksutonta. Hanke toteutetaan valtakunnallisesti. Lähiopetus järjestetään kolmella 
paikkakunnalla: Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. 

 
Hankkeella tavoitellaan lasten ja nuorten aktiivista osallistumista, heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä ja voimaantumista. Tavoitteena on myös 

https://www.webropolsurveys.com/S/917D027F3C33CF17.par
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfmiZQ4UUiiieAWTw4dfQ-XNv7UgkuQ-0WdgU4bdP8GUHUIg/viewform


 

vaikuttaa syrjiviin asenteisiin ja alistaviin sosiaalisiin käytäntöihin, ja luoda 
myönteistä, muutoksen mahdollistavaa toimintaa oppilaitoksissa. 
 
Lähiopetus koostuu kolmesta moduulista ja niihin liittyvästä tehtävästä 
oppilaitoksissa. Moduuleissa käsitellään 
 
- ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuskasvatuksen perusteita 
- toimijuutta ja osallisuutta koulutuksessa 
- syrjäytymisen ehkäisyä sekä esteettömyyttä oppilaitoksissa. 
 
Moduulien toteutuksesta vastaavat Haaga-Helian ja Oulun ammatilliset 
opettajakorkeakoulut, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 
Ihmisoikeusliitto, kehittämiskeskus Opinkirjo ja Me Itse ry. 
 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja (ihmisoikeudethaltuun.fi) 

 
 
Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) ovat aloittaneet 
syyskuussa 2017 kotouttamisen webinaarisarjan. Suunnitelmana on järjestää 
tilaisuuksia säännöllisesti kuukauden ensimmäisenä perjantaina kello 9-11. Seuraava 
luento lähetetään 2.2.2018. Webinaareista tiedotetaan Kotona Suomessa -
uutiskirjeissä ja kotouttaminen.fi-tapahtumakalenterissa. 

 

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 

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.   
 

http://www.ihmisoikeudethaltuun.fi/ilmoittautuminen
http://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
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


 

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 
 
 
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.  
 

Kulkusten kilinää ja tonttujen tossujen töpinää itse 
kullekin säädylle!  

http://www.tampere.fi/mainio
https://www.info-lango.fi/fi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgepCK1SGDoEZaaHoPvY5h-NLJEx9-BXX

