
 

UUTISKIRJE 09-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

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

Tiedoksi 

Kohtaamispaikka Mukana (Hämeenpuisto 17 Tampere) etsii vapaaehtoisten lisäksi 
myös kahta työkokeilijaa. Jos sinä tai tuttusi on kiinnostunut, otathan yhteyttä 
jenni.ahde(at)nauha.fi.  
 
 
Pyöreä pöytä - foorumi 
Yrityksillä on mahdollisuus osallistua pyöreään pöytään yhdessä alueellisten 
kehittäjäorganisaatioiden sekä kansainvälisten osaajien kanssa ja keskusteluun 
toimenpiteistä, jotka auttaisivat yrityksiä kansainvälistymisessä ja sitä kautta 
kansainvälisen osaamisen integroimisessa Pirkanmaalle. Pyöreään pöytään kutsutaan 
sekä yrityksiä että kansainvälisiä osaajia. 
Lisätietoja: mervi.alho(at)businesstampere.com tai 040 6653221 
 
 
Tule mukaan suosittuun mentorointiohjelmaan Tampereella! Mentoreiksi etsitään 
alueen työelämässä olevia oman alansa asiantuntijoita. Seuraava mentoreiden haku 
on käynnissä parhaillaan ja ohjelma alkaa marraskuussa. Mentorointi tarjoaa helpon 
tavan hankkia kansainvälistymisessä tarvittavaa osaamista sekä kulttuurienvälisiä 
vuorovaikutustaitoja. Ohjelman avulla voi verkostoitua ja kouluttautua mentorointiin 
käytännön kokemuksen kautta. Mentorointi voi myös toimia väylänä kohti yrityksen 
kansainvälistymistä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa mentoroitavan 
työnhakutaitoja ja kehittää hänen suomalaisen työkulttuurin tuntemustaan sekä 
laajentaa ammatillisia verkostoja. 
Lisätietoja: https://businesstampere.com/talenttampere/studying-research/talent-
tampere-mentoring-program-2/  
 
 
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 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
https://businesstampere.com/talenttampere/studying-research/talent-tampere-mentoring-program-2/
https://businesstampere.com/talenttampere/studying-research/talent-tampere-mentoring-program-2/


 

- 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  
 

Tapahtumia Pirkanmaalla 

Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? –webinaari 2.11.2018 
Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan 
marraskuun teemana on ”Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?” 
Webinaarissa puhutaan kulttuuritietoisuuden perusteista ja sen merkityksestä 
asiakastyössä. Teemoina ovat kulttuurien moninaisuus opetuksessa, 
maahanmuuttajat asiakkaina ja ammattilaisina sosiaali- ja terveysalalla sekä 
monikulttuurinen vuorovaikutus. Kyseessä on webinaari ja sitä voi seurata omalta 
koneelta paikasta riippumatta. 
 
Ilmoittaudu webinaariin 29.10.2018 klo 16 mennessä. 
Seminaarin lisätiedot ja ohjelma  
 
Lisätiedot: 
Aluekoordinaattorit Emine Ehrstöm ja Tanja Tammimies 
sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
 
Talent Boost Summit 2018  
Time: November 7, at 8:45–15:30 
Venue: Sokos Hotel Torni Tampere Conference centre, Ratapihankatu 43, Tampere  
 
Companies, city developers, business service experts and international talents share 
their views and tools, come and join the dialogue! Key notes will be heard from 
Product Marketing Manager Yacine Samb, Google and CEO Miriam Holstein, Bayer 
Nordic. Check out the entire programme online (businessfinland.fi) and sign up by 
26th of October: https://www.lyyti.fi/reg/talentboostsummit2018.  
 
The event is aimed at representatives of companies and HR professionals. Also cities, 
business service providers, Ministries, professional and business communities, higher 
education institutes as well as policymakers and international talents are warmly 
welcome. 
  
Please note that there will be a webcast from the event and photos will be taken. 
The link of the webcast will be shared later. The language of the event is English. 
The event is free of charge. For more info, please contact  
• Project Assistant Eero Miettinen, Business Tampere, 
eero.miettinen(at)businesstampere.com 

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/8cd2b674-486f-4eaf-9ad5-a1db892703de?displayId=Fin1590353
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/8cd2b674-486f-4eaf-9ad5-a1db892703de?displayId=Fin1590353
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/Kutsu+webinaari+kulttuuritietoisuudesta+02112018.pdf/f5e1c694-4160-49f0-869d-386a0d4f8474/Kutsu+webinaari+kulttuuritietoisuudesta+02112018.pdf.pdf
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/talent-boost-summit-2018/
https://www.lyyti.fi/reg/talentboostsummit2018


 

• Project Assistant Regina Ainla, Ministry of Economic Affairs and Employment, 
Regina.Ainla(at)tem.fi  
 
 
Webinaari 16.11.2018: Yhteiskuntaorientaatio ja asukastyö onnistuneen kuntaan 
kotoutumisen tukena 
  
Pakolaisapu suosittaa, että omakielinen yhteiskuntaorientaatio otettaisiin Suomessa 
pysyväksi osaksi kotoutumispalveluita. Tule kuulemaan miksi näin on, mikä on 
Pakolaisavussa kehitetty Omakielinen yhteiskuntaorientaatio-kurssi ja miten tunne, 
tarina ja luottamus liittyvät tähän? Entä mitä on asukastyö ja miten se on hyvä 
huomioida kunnan vastaanottaessa pakolaisia? Omakielistä yhteiskuntaorientaatiota 
ja asukastyötä on kehitetty Pakolaisavun AMIF-rahoitteisessa Kotikunta-hankkeessa 
(2016-2018). Webinaari on suunnattu pääasiassa kotoutumisen parissa 
työskenteleville, mutta siihen voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. 
  
AIKA: 16.11.2018 klo 13-14 
PAIKKA: Webinaari toteutetaan verkkovälitteisesti Zoom-työkalulla. Tarkemmat 
ohjeet lähetetään ilmoittautuneille. 
 
Ilmoittaudu: https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen_webinaari_Kotikunta 
Webinaarin maksimiosallistujamäärä on 100 henkilöä.  
Lisätietoja: Heidi Nikula, Suunnittelija, etunimi.sukunimi@pakolaisapu.fi 
 
 
Kohtaamispaikka Mukana suunnittelee marraskuulle (24.11.) monikulttuurista 
elokuvafestaria. Tapahtumasta tiedotetaan erikseen Mukanan Facebook-sivulla 
(KohtaamispaikkaMukana), mutta kannattaa jo merkitä päivä kalenteriin! 
  
 
Kotoutujien koulutuspolut –seminaari 27.11.2018 klo 9-15 Tampereella  
Paikka: Monitoimitalo 13, Wivi Lönn –sali, Satakunnankatu 13 (sisäänkäynti 
Pellavatehtaankadulta) 
 
Aamupäivän aikana kuulemme asiantuntijapuheenvuoroja aikuisten 
maahanmuuttajien oppimisesta ja opettamisesta sekä ohjauksen merkityksestä 
koulutuspoluilla. Lounaan jälkeen iltapäivällä jatkamme työpajatyöskentelyllä 
teemoilla Testaus, arviointi ja ohjaus, Tuetun kotoutumisen polku sekä Fast Path. 
Päivän työskentelyn tuloksia hyödynnetään tulevien palveluiden suunnittelussa. 
Toivomme mukaan ammattilaisia laaja-alaisesti koulutuksen, opetuksen, ohjauksen 
ja neuvonnan aloilta ja pyydämmekin teitä jakamaan tietoa seminaarista eteenpäin. 
Tilaisuuden tarkempi kutsu ilmoittautumislinkkeineen lähetetään myöhemmin.  
 
Lisätietoja (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi): 
Marja Huttunen, maahanmuuttopäällikkö 
Hanna Wallenius, aluekoordinaattori 
Marjo Anttila, maahanmuuttoasiantuntija 
 
 



 

Istu mun viereen – Keskustelua osallisuudesta ja toimivista väestösuhteista 
10.12.2018 kello 14-17 Tampereella 
Paikka: Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Wivi Lönn –sali 
 
Mitä vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumisen kanavia meillä on Pirkanmaalla, 
mitä voisimme parantaa? Kenen ääni kuuluu ja kuinka kauas? Mitä keinoja meillä on 
väestösuhteiden edistämiseksi? Tule kuuntelemaan toimijoiden esittelyitä ja 
osallistumaan kaikille yhteisiin teemakeskusteluihin! 
 
Tapahtuma on suunnattu maahan muuttaneiden ja kotoutujien kanssa 
työskenteleville järjestötoimijoille, kouluttajille ja viranomaisille. Tapahtuman 
järjestävät yhteistyössä Kotona Suomessa –hanke, DIDAR ja Against Hate –hanke.  
Ilmoittaudu tilaisuuteen 3.12.2018 kello 12 mennessä 
Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin ja lähetetään myös tilaisuuteen 
ilmoittautuneille. 
 
Lisätietoja: 
Hanna Wallenius/Kotona Suomessa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
Sari Mattila/DIDAR: etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi 
Marjo Pahkala/Against Hate: etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi 
 
 
Kotona Suomessa –hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttaman 
webinaarisarjan syksyn muut päivämäärät ja alustavat otsikot: 
 
14.12. Asiantuntijaraati vastaa kotoutumiseen liittyviin kysymyksiin 
 
Tarkempia tietoja tulossa myöhemmissä uutiskirjeissä sekä tapahtumakalenterissa: 
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  
 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Starttivoimaa -hankkeen toiminnallinen loppuseminaari 7.11.2018 Helsingissä 
 
Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki (huomaa alkuperäisestä suunnitelmasta 
muuttunut paikka) 
Seminaari kokoaa yhteen vapaaehtoiset, järjestöt ja viranomaiset keskustelemaan ja 
kuulemaan kotoutumisen malleista ja työkaluista. Akvaariokeskustelussa avautuu 
mahdollisuus sukeltaa muiden asiantuntijoiden kanssa dialogiin. Pääset myös 
osallistumaan viranomaisten ja järjestöjen yhteisenä työkaluna käytetyn Starttipajan 
simulointiin. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Valtakunnallisen vastaanotto-
toiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston ja Suomen Punaisen Ristin 
Starttivoimaa -hankkeen kanssa. 
Ilmoittaudu viimeistään 30.10.2018: https://www.lyyti.in/starttivoimaa  
Lisätiedot:  
Anna Tenho etunimi.sukunimi @punainenristi.fi / 020 701 2264 
Maria Pikkarainen etunimi.sukunimi@punainenristi.fi / 020 701 2159 

 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/43FA3C8077472E7A
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://www.lyyti.in/starttivoimaa


 

Kotouttavan liikunnan valtakunnallinen seminaari 
Aika 8.11.2018 klo 9.30–15.00 
Paikka Metropol, Hietaniemenkatu 14, Helsinki    
Ilmoittautuminen 1.11.2018 mennessä:  
https://www.webropolsurveys.com/S/B1C11745370D8B8E.par  
 
 
Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut 
järjestävät yhteistyössä kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien 
verkostopäivän 
Aika: perjantai 9.11.2018, klo 9:00 – 15:30 
Paikka: Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, 40100 
Jyväskylä 
 
Ilmoittautuminen verkostopäivään 1.11.2017 mennessä  
 
Lisätietoja: 
Margarita Goda-Savolainen, johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupungin 
kotoutumispalvelut  
014-2663434, margarita.goda-savolainen(at)jkl.fi 
 
 
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 15.11.2018 
Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 a–b, 00250 Helsinki 
Aika: klo 9.00–16.30 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke kokoaa jälleen kuntien pakolaisten 
vastaanoton toimijat yhteiseen verkostopäivään. Kuulemme esimerkkejä 
kuntakentältä alueuudistukseen valmistautumisesta. Teemakeskusteluissa pohditaan 
strategisia järjestökumppanuuksia sekä pakolaisten työllistymisen tukemista. 
Iltapäivällä keskustelemme uudelleensijoittamisen ajankohtaisesta tilanteesta. 
Tervetuloa kysymään, keskustelemaan ja verkostoitumaan!  
 
Ilmoittaudu verkostopäivään 31.10.2018 mennessä 
Verkostopäivän ohjelma 
 
*** 
 
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin! 
 

Avustukset 

 
Euroopan komissio on avannut unionin toimiin kuuluvan haun (AMIF-2018-AG-
INTE) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. 
 
Haun kautta on tarkoitus rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät 
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa. 
Haku on auki 31.1.2019 asti ja haettavana on 16,2 milj. euroa. 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/B1C11745370D8B8E.par
https://link.webropolsurveys.com/S/74D50043084B1C8A
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5261711&sid=pfdueuLFXZ
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Pakolaisesta_kuntalaiseksi_verkostop%C3%A4iv%C3%A4_15112018.pdf/0ac6bbad-3da0-4c5d-8a92-1c7a606eab52/Pakolaisesta_kuntalaiseksi_verkostop%C3%A4iv%C3%A4_15112018.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat


 

Haun painopisteet ovat seuraavat: 
• Local and regional integration networks 
• Legal migration projects with third countries 
• Support to victims of trafficking in human beings 
• Care for migrant minors, including unaccompanied minors 
• Engagement of diaspora communities on awareness raising 
 
Lisätietoja (ec.europa.eu) 

Työkaluja 
 
Pakolaisavun Linkki –hankkeen päiväkotisanastot löytyvät nyt netistä tästä linkistä: 
https://pakolaisapu.fi/pakolaisapu/materiaalit/  
Urareitti – korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen viitekehys –ESR-hanke on päättynyt, ja tulokset ovat luettavissa. 
Valtakunnallinen hanke toteutettiin 10/2015 -09/2018 yhteensä 11 
koulutuksenjärjestäjän yhteistyönä: Centria, DIAK, HAMK, JAMK, Jyväskylän 
kristillinen opisto, Lapin AMK, Laurea, Metropolia, Sedu, TAMK ja Turun AMK. 
 
Hankkeen tulokset on koottu muhkeaan artikkelikokoelmajulkaisuun - Urareitti-
hankkeen satoa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-800-8.  Julkaisupaikka on 
Theseus.fi, Ammattikorkeakoulujen julkaisut verkossa. Julkaisussa esitellään 
näkemyksiä maahan muuttaneiden osaamisesta, koulutusmalleja osaamisen 
kehittämiseksi sekä keinoja ja välineitä osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen. 
Mallien avulla ehkäistään päällekkäistä kouluttamista, nopeutetaan siirtymistä 
työelämään sekä edistetään osallisuutta ja osallistumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Julkaisun sisältämät artikkelit löytyvät myös HAMK unlimited open 
access –portaaliin kokoelmasta ”Maahanmuuttajan urareitit” 
https://unlimited.hamk.fi/maahanmuuttajien-urareitit/#.W8c4NaJtwso  
 
 
Wall of Talents –osaajagalleria tulossa 
Tampereen seudun kansainvälistä osaamisesta ja osaajista koostuva digitaalinen cv-
galleria tai –pankki on tarkoitettu helpottamaan yritysten rekrytointia. Galleriassa 
esitellään eri toimialoille soveltuvia kansainvälisiä työnhakijoita ja heidän 
osaamistaan. Yritykset voivat hakea osaajia esimerkiksi kansainvälistymisen tueksi, 
mutta myös muihin tehtäviin. 
Lisätietoja: mervi.alho(at)businesstampere.com tai 040 6653221 
 

 

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

Tunnelmallista marraskuuta! 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://pakolaisapu.fi/pakolaisapu/materiaalit/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-800-8
https://unlimited.hamk.fi/maahanmuuttajien-urareitit/#.W8c4NaJtwso

