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Keski-Suomen uutiskirje 6/2019  

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2019 kuudes uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahan-
muutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Keski-Suomesta sekä valtakunnallisesti. Edelliset uutis-
kirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 

Tiedoksi 

Hanna Walleniuksen sijaisuus hankkeessa päättyi 14.6. ja Katariina Tcheuffa palasi aluekoordinaattoriksi 
kesäloman jälkeen 29.7. Katariinan puhelinnumero on 0295 020 946 ja Hannan tavoittaa tarvittaessa säh-
köpostilla, @te-toimisto.fi. 

Tapahtumia Keski-Suomessa 

Maahanmuuttajahankkeiden iltapäiväkahvit  

Aika:   torstai 5.9.2019 klo 13-15 
Paikka:  Mat100-Sali, Matarankatu 4, 1.krs. Paremmin Yhdessä toimiston vieressä. 

Aiheena on syksyn toiminta. Osallistujia pyydetään etukäteen miettimään, mitkä kaksi asiaa haluatte 
kertoa syksyn toiminnastanne, joka on tarkoitettu yhteiselle kohderyhmällemme eli maahan muutta-
neille. Tervetuloa mukaan! Kutsua saa jakaa. 

Aikataulu 
klo 13   Esittelykierros: nimi, organisaatio, hankkeen nimi 
klo 13.15  Tiedotus syksystä ohjeistetulla tavalla 
klo 14.00  Vapaata keskustelua, verkostoitumista ja vertaistukea, yhteisten ideoiden edistämistä 
klo 15.00  Tilaisuus päättyy 

Ilmoittauduthan tarjoiluja varten linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/6D073F9FE9C65CF4 
Lisätietoja: projektityöntekijä Jenni Koivumäki, p. 050 439 8135, jenni.koivumaki@paremminyhdessa.org 

OSANA - maahanmuuttajien osallisuus- ja tutortoimintahanke 

Kotoutumisentukena.fi-palvelun käyttöönoton Skype-klinikat 

Skype-klinikalla on mahdollisuus saada apua kotoutumisentukena.fi-verkkopalveluun rekisteröitymiseen 
sekä toiminnan ja tapahtumien ilmoittamisessa palveluun. Autamme esimerkiksi palvelun teknisten omi-
naisuuksien kanssa tai jos tarvitset apua ilmoituksen kirjoittamiseen ja oikolukuun. Saat myös neuvoja 
siihen, miten viestit toiminnastasi viranomaisia puhuttelevalla tavalla. 

Varaa aikasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ulla.lehtonen(at)ely-keskus.fi 
Kerro viestissä mihin aikaan haluat oman aikasi (klo 9 – 16) ja kuinka pitkän ajan arvioit tarvitsevasi (30 – 
60 min). Saat paluupostissa Skype-kokouskutsun.  

Syksyn klinikat järjestetään seuraavina keskiviikkoina: 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.2019. 
  

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
https://link.webropolsurveys.com/S/6D073F9FE9C65CF4
mailto:jenni.koivumaki@paremminyhdessa.org
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Kotoutuminen, työllistyminen ja yrittäjyys 

Aika:   perjantai 20.9.2019 klo 9.00-12.00 
Paikka:  Jyväskylän kaupunginkirjasto, Minnansali, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä 

Ohjelma 
8.30  Aamukahvit 
9.00   Tilaisuuden avaus: Maahanmuuttajien työllisyydestä Keski-Suomessa 

Yksikön päällikkö Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus 
9.15  Kotouttaminen.fi-sivut 

Aluekoordinaattori Katariina Tcheuffa, Kotona Suomessa -hanke, Uudenmaan ELY-keskus 
9.30   Selvitys maahanmuuttajapalveluista Jyväskylässä 

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki 
10.00  Kohtaamisen merkitys kaikessa toiminnassa 

Projektityöntekijä Jenni Koivumäki, Paremmin Yhdessä ry 
10.30  Tauko 
10.45 Maahanmuuttajien yrittäjyys - varteenotettava vaihtoehto niin maahanmuuttajille kuin 

kunnan elinkeinoelämällekin 
Projektipäällikkö Jiuliano Prisada, Suomen Yrittäjäopisto 

11.15  Pakolaisten ohjauksen kehittäminen -hanke (ELY-keskus ja TE-toimisto) 
Hankeasiantuntija Juha Lahti ja psykologi Laura Metsänen 

12.00  Tilaisuus päättyy 
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 

Ilmoittaudu tilaisuuteen: https://bit.ly/31DGsGF 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jiuliano Prisada, jiuliano.prisada@syo.fi, puh. 0500 664 089 
Lue lisää: bit.ly/syo-hankkeet 

Maahanmuuttajanaiset ja kotoutuminen – kaksi asiantuntijaluentoa 

Aika:   pe 11.10.2019, klo 9.00-11.30  
Paikka:  Jyväskylän yliopisto, päärakennus (C), luentosali C4 

(Kampuskartat: https://www.jyu.fi/fi/kartat) 
Kohderyhmä:  Seminaari on kaikille avoin, kutsua voi jakaa vapaasti! 

Ohjelma 
9.00  Avaussanat 

Professori Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto  
9.15  Ristivedot ja verkostot. Mikrotason tarkastelua pakolaisnaisten arkeen Suomessa.  

Yliopistonopettaja Lotta Kokkonen, Jyväskylän yliopisto  
10.15 Ylirajainen avioituminen: kurdinaiset, toimijuus ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

puolisovalinnassa  
Tohtorikoulutettava Anne Häkkinen, Jyväskylän yliopisto  

11.15  Yhteenveto 

Ilmoittautuminen 30.9.2019 mennessä täältä. 
Lisätietoja:  
Marja Huttunen, Pirkanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
Sari Jokinen, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto, oufinger@jyu.fi 

mailto:jiuliano.prisada@syo.fi
https://www.jyu.fi/fi/kartat
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cb65fc02-08c3-4e82-9988-fd547752cada?displayId=Fin1798232
mailto:oufinger@jyu.fi
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Ulkomaiset koulutusjärjestelmät ja tutkintojen tunnustaminen 

Aika:   torstai 7.11.2019 klo 8.30-16.00 
Paikka:  Paviljonki, Lutakonaukio 12, Jyväskylä 
Kohderyhmä: Tutkintojen tunnustamisesta, ulkomaisista koulutusjärjestelmistä ja Opetushallituksen pal-

veluista tietoa tarvitsevat, esimerkiksi korkeakoulujen opiskelijavalinnasta vastaavat sekä 
maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan parissa työskentelevät. 

Ilmoittautuminen 22.10.2019 mennessä täältä. 

Lisäksi Opetushallitus järjestää loka-marraskuussa neljä muuta alueellista koulutusta ulkomailla suoritet-
tujen tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä:  
Helsinki 2.10. (mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta), Turku 8.10., Oulu 31.10., Joensuu 14.11. 

Ilmoittautumisen yhteydessä voi äänestää maita, joiden koulutusjärjestelmistä haluaisi kuulla sekä lähet-
tää teemaan liittyviä kysymyksiä. Ohjelma ja ilmoittautumislinkit löytyvät Opetushallituksen sivuilta: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syk-
sylla-2019 

Tiedoksi samalla, että tutkintojen tunnustamisen kotisivu on uudistettu: https://www.oph.fi/tutkinto-
jentunnustaminen Kysymyksiä ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta voi lähettää edel-
leen osoitteeseen: recognition@oph.fi  

Lisätietoja: Suunnittelija Laura Keihäs, puh. 029 533 1815, laura.keihas@oph.fi 

Tapahtumat muualla Suomessa 

Pakolaisten vastaanoton ajankohtaispäivä: kuntiin ohjaaminen ja perheenyhdistäminen 

Aika:  17.9.2019 klo 8.30-16.15 
Paikka: Kongressikeskus Paasitorni, Helsinki 

Tilaisuus on ilmainen ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen vain aamu-
päivän ajankohtaisosuuteen klo 8.30–12.00 tai iltapäivän perheenyhdistämiskoulutukseen klo 12.45–16.15 
on myös mahdollista. 

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan. Tilaisuuteen voi ilmoittautua täältä perjantaihin 6.9. mennessä. Ilmoit-
tautuminen on sitova. Lisätietoja ja mahdolliset peruutukset: sylvia(at)tem.fi. 

Tilaisuuden järjestää työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön 
Kotouttaminen-tiimin kanssa. Sylvia-hanketta rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahastosta (AMIF).  

Kotona koko Suomessa – kotoutuminen pienillä paikkakunnilla, Rovaniemi 

Aika:   ti 1.10.2019 klo 8.30-16.30 
Paikka: Santasport, Lapin Urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi 

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä. Linkki lähetykseen väli-
tetään ilmoittautuneille. 

Kohderyhmä: Maaseutumaisten tai pienten kuntien alueilla toimivat maahanmuuttajia työssään kohtaa-
vat henkilöt sekä kotouttamispalveluita kehittävät tahot 

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan webropol-lomakkeen kautta 20.9.2019 mennessä. 
  

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/b5c6e001-9b4d-4eb0-9a80-71e1265a0097?displayId=Fin1780994
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
https://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
mailto:recognition@oph.fi
mailto:laura.keihas@oph.fi
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/11743853/Ohjelma_Ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+17.9.2019.pdf/5eb262c2-7770-fd4a-2ea0-3c1403843643/Ohjelma_Ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+17.9.2019.pdf.pdf
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5375914&sid=taPRZIFDDV
https://kotouttaminen.fi/sylvia
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/11743853/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf/351e4fec-226f-b70a-7012-f608b7ba2243/20191001+Kotona+koko+Suomessa_Ohjelma_.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/22930492-96ff-4c07-a0af-64ba9fba3624?displayId=Fin1808414
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Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus 

Aika:  Tiistai 8.10.2019 klo 11.00–16.15 
Paikka: Balderin Sali, Aleksanterinkatu 10, Helsinki 

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu työssään maahanmuuttajia kohtaavia, kotouttamisen ja pakolaisten 
vastaanoton toimijoita, järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia sekä muita aiheesta 
kiinnostuneita mukaan kotouttamisen kumppanuusohjelman seminaariin ja työpajoihin lokakuussa. Tilai-
suuden teemana on maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus. Miten sukupuolten välinen tasa-arvo ja osalli-
suus toteutuvat eri väestöryhmissä? Miten tasa-arvo näkyy palveluissa? Miten ja mitä palveluita tulisi ke-
hittää, jotta ne tukevat entistä paremmin itsemääräämisoikeutta ja työllisyyttä?  

Kotouttamisen kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä edistä-
viä yhteistyömahdollisuuksia. Kumppanuusohjelman vuoden 2019 kattoteemana on tasa-arvo. Seminaarin 
teemoja tarkastellaan tasa-arvon, miesten ja naisten, näkökulmasta. Tervetuloa perehtymään, keskuste-
lemaan ja kehittämään! 

Ilmoittaudu Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus -seminaariin viimeistään tiistaina 1.10.2019.  
 
 
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin! 

Koulutusta ja toimintaa maahanmuuttajille 

Osana-hankkeen toiminta 

Ohjaus ja neuvonta joka päivä klo 8 -16 

Yhteiskuntavalmentajakoulutus (Vapaaehtoiset, mentori) järjestetään 3.9.2019. Koulutuksessa saa pe-
rustietoa maahan muuttaneen henkilön kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä ja haasteista, sekä työvä-
lineitä ja näkökulmia miten auttaa ja tukea kotoutujaa. Ohjaus voi olla yksilö- tai ryhmänohjausta. Tee-
mat: Asiakkaiden kohtaaminen, maahantuloprosessi, identiteetti ja roolien muutokset, kotoutumispolku 
viranomaisnäkökulmasta ja monikulttuurinen ohjaus. 

Opi suomesta -valmennusryhmissä opetellaan mm. internetissä omien sähköisten palveluiden käyttöä. 
(Kela, pankki, vakuutus, Migri, Vero, TE-toimisto, Omakanta, ym.) Ryhmä alkaa: Syysryhmä 24.9.2019 
klo 16; Marrasryhmä 5.11.2019 klo 16.  

Opi Suomesta kansainvälisille opiskelijoille ja työntekijöille alkaa 1.10.2019 (ryhmä 1), sekä 
16.10.2019 (ryhmä 2).   

Näihin kaikkiin yllämainittuihin ryhmiin mahtuu lisää osallistujia, joten voitte ohjata kiinnostuneita osal-
listumaan. 

Paremmin Yhdessä ry:n perustoiminnoissa käynnistyy läksykerho, joka nykyään tunnetaan nimellä Opi-
taan Yhdessä toimintana. Nimi vastaa paremmin toiminnassa tapahtuvaa yhdessä oppimisen ja tekemi-
sen henkeä ja samalla erottaa tarjoamaamme toiminnan koulussa tapahtuvasta tuetusta oppimisesta. 

Opitaan Yhdessä toiminta alkaa tiistaina 13.8 klo 15.00 Glorian tiloissa. Etsimme vapaaehtoisia tuke-
maan opiskelijoita opinnoissaan. Toimintaan voi osallistua kerran viikossa tai useammin, voi ilmoittautua 
etukäteen tai vain pöllähtää paikalle avuksi. Lämpimästi tervetuloa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 15-17 Opitaan Yhdessä toimintaan! 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5379412&sid=4zjd2c5SWv
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
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Syksyllä järjestämme taas erilaisia työllistymistä tukevia korttikoulutuksia; Ensiapu 1 -koulutus ja hygie-
niapassikoulutuksia selkosuomeksi, sekä testejä eri kielillä (thai, arabia, venäjä, englanti) tarpeen mu-
kaan. 

Puhutaan elämästä -illat jatkuvat 25.9. alkaen. Keskusteluillat ovat tarkoitettu kaikille nuorille ja ai-
kuisille, joita kiinnostaa keskustella iltojen teemoista. Ilta koostuu kolmesta osasta; alustuksen ja yleisen 
keskustelun jälkeen teemasta jaetaan ajatuksia pienryhmissä. Tulkkausta on saatavilla useilla kielillä. 
Tulkkauksen järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan viikkoa ennen keskusteluillan ajankohtaa Pa-
remmin Yhdessä ry:n toimistolle tai Jyväskylän kaupungin Kotoutumispalvelun opastukseen. 

Savonian valmentava koulutus verkossa 

Ilmainen valmentava koulutus Mavasuomi maahanmuuttajille alkaa Savonialla taas syyskuussa! Koulutus 
on kokonaan verkossa, ja se on tarjolla kaikille Suomessa asuville maahanmuuttajille. Osallistujan tulee 
puhua ja kirjoittaa suomea perustasolla eli noin B1-tasoisesti. Osallistujalla tulee olla käytössä tietokone 
ja mahdollisuus osallistua verkkoluennolle internetissä. 
 
Innosta asiakkaitasi/ystäviäsi/tuttaviasi vaikkapa näin: 

 Tule ja opi lisää suomen kieltä, opiskelutekniikkaa ja tietoteknisiä taitoja! 

 Saat myös tutustua työelämään sinua kiinnostavalla alalla. 

 Mavasuomi-koulutus ei maksa sinulle mitään. 

 Voit opiskella etänä, verkossa. 
 
Paikka: etäopinnot verkossa 
Kesto: n. 5 kuukautta 
Ajankohta: 
syksy 2019 (ryhmä 1) 16.9.2019 – 23.2.2020 
kevät 2019 (ryhmä 2) 20.1. – 7.6.2020 
Laajuus: 20 opintopistettä (n. 4 op/kk) 
Hakijat: henkilöt, B1-tasoinen suomen kielen taito 
Milloin pakolliset luennot ovat? Aamupäivisin 3 verkkoluentoa 
Hinta: maksuton, 0 euroa 
Kielitaito testataan ennen koulutuksen alkua.  
Ilmoittautuminen täältä. 

Työkaluja 

Maahanmuuttajien mentorointi- ja mentorivalmennusmalli 

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella -hanke (ESR) on päättynyt. Hankkeen lopputuotteina jul-
kaistaan maahanmuuttajien mentorointimalli sekä mentorivalmennusmalli oheismateriaaleineen. Nämä 
tuotteet löytyvät tuota pikaa Arjenarkki-menetelmäpankista Hyvät käytännöt-osiosta. 
 
Lisätietoja: Ulla Koukkari-Anttonen, opettaja ja projektityöntekijä (Maahanmuuttajien mentorointi toi-
sella asteella, ESR), puh. 040 341 6243, ulla.koukkari-anttonen@gradia.fi 

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja 

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen tarkoituksena oli kehittää työmalli eri toimijoiden 
välille, jossa suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret tavoitetaan ja he 

https://www.lyyti.fi/reg/Mavasuomi__Savonian_valmentava_koulutus_maahanmuuttajille_syksy_2019_20_op_4462/fi
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hankkeet/1692
mailto:ulla.koukkari-anttonen@gradia.fi
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saavat tarvitsemansa palvelut. Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa maahanmuuttajataustaisten 
nuorten sosiaalista osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön. Valtakunnallinen ke-
hittämishanke toimi kolmella eri paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Toimintaa rahoitti 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 
 
Hankkeen tuloksena on syntynyt uusi työmalli, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vai-
keimmassa asemassa olevat 12–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakasläh-
töisesti heidän tarpeisiinsa. Kesällä julkaistussa käsikirjassa on kuvattu hankkeen aikana toteutettuja hy-
väksi havaittuja käytäntöjä ja hyödynnetty työntekijöiden ammatillista kasvua. 

Valtakunnallinen koulutustarvekysely 2019 

Kotona Suomessa - hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta maahanmuutta-
jiin ja kotouttamiseen liittyvistä koulutustarpeista. Kyselyn pääasiallisena kohderyhmänä ovat ammatti-
laiset jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projektityössä, kolmannella sektorilla, yksityisellä sektorilla tai 
elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa viranomaistehtävissä sekä päättäjinä. 
 
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi järjestää. Kyselyn vastauksia 
hyödynnetään hankkeen viimeisen toimintavuoden 2020 koulutuksien suunnittelussa. Hankkeessa järjes-
tettävien koulutusten tavoitteena on tukea eri alueiden toimijoiden kotoutumista tukevien palveluiden 
ja niihin liittyvän osaamisen kehittämisessä. Kotouttaminen kuuluu kaikille toimijoille, myös niille jotka 
eivät tee siitä päätyönään ja monialainen yhteistyö on paras edellytys maahanmuuttajan kotoutumiseen.  
 
Vastaa kyselyyn täältä. Vastausaika päättyy 15.10.2019. Lisätiedot: katariina.tcheuffa(at)ely-keskus.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/evermade-hdl/wp-content/uploads/2019/06/20122433/HDL_Osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorille_sivuttain.pdf
http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
https://link.webropolsurveys.com/S/E4F7E840D1A3B52F

