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Keski-Suomen uutiskirje 8/2019  

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

Tapahtumia Keski-Suomessa 

Arvostavat aamukahvit – työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä -webinaarisarja 

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta, vuoro-
vaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja suku-
puolten tasa-arvosta. 

Aamukahviwebinaareja järjestetään kolme syys-marraskuun aikana: 27.9. klo 9–10 (asenteet), 25.10. klo 
9–10 (turvallisuudentunne), 29.11. klo 9–10 (osallisuus). Alustajina ja keskustelijoina ovat Noor Assad 
(järjestöaktiivi, MakeSomeNoise-puhuja), Elina Pajula (toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturva-
yhdistys ry) ja Mohamed Ali (ohjaaja, Suomen Pakolaisapu ry). 

Huom. Webinaarit ovat katsottavissa kuukauden ajan julkaisupäivästä. Lisätietoja täältä. 

Taitoa, tietoa ja jongleerausta! -seminaari 

Aika:  pe 8.11.2019 klo 8-15.45 
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Musica, Boombox-tila 

Seminaarissa julkaistaan Jyväskylän yliopiston Perustaidot haltuun -hankkeessa kehitetty ja pilotoitu täy-
dennyskoulutusmalli aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille. Sen keskiössä ovat aikuisten 
maahanmuuttajien perustaidot: luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot, opiskelutaidot sekä tieto- 
ja viestintäteknologiset taidot. Malliin sisältyvät tehtävät ja materiaalit antavat opettajille ja ohjaajille 
työkaluja näiden taitojen opetukseen. Neljästä moduulista koostuva koulutusmalli julkaistaan verkossa, 
ja se on maksutta käytettävissä.  

Seminaari on suunnattu koulutuspäälliköille ja -suunnittelijoille, oppilaitosten rehtoreille, täydennyskou-
luttajille, opettajankouluttajille, aikuisten maahanmuuttajien opettajille sekä muille perustaitotee-
moista kiinnostuneille. Perustaidot haltuun -hanke tarjoaa seminaarin osallistujille lounaan sekä aamu- 
ja iltapäiväkahvit. Seminaaria voi seurata myös etänä. Ilmoittaudu 31.10. mennessä. 

Maahan muuttaneiden uraohjauksen solmukohdat -seminaari 

Aika:  ti 12.11.2019 klo 8.30-12 
Paikka: Aalto-Sali, Väinönkatu 7, Jyväskylä 

Koulutuksen työpajoissa etsitään ratkaisuja eri näkökulmista: 1) Ohjauksen solmukohdat, 2) Työllistämi-
sen umpisolmut työnantajien näkökulmasta ja 3) Työllistymisen solmut maahan muuttaneen työnhakijan 
näkökulmasta. 

Ilmoittautumiset 4.11.2019 kello 12 mennessä täältä. Koulutukseen mahtuu 70 osallistujaa. 

Tilaisuuden järjestäjät: OSANA-hanke ja Paremmin Yhdessä ry sekä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, yh-
teistyössä Mä oon pihalla, Uraverkosto ja Välitin –hankkeet 

http://kotouttaminen.fi/pirkanmaan-uutiskirjeet
https://kotouttaminen.fi:8443/arvostavat-aamukahvit
https://link.webropolsurveys.com/S/86802FBF1DE52063
https://docs.google.com/forms/d/1ewLIuAjswgeHDLqulKfcuT13LLiqrrKcSk0LELoQF48/viewform?edit_requested=true
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Maailmalle -seminaari 

Aika:  14.11.2019 09.00–16.00  
Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara , Matarankatu 6 A1, 40100 Jyväskylä  

"Maailmalle" on seminaari- ja koulutuspäivä tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille, jotka koh-
taavat työssään nuoria ja haluavat kehittää osaamistaan kansainvälisyyttä koskevissa kysymyksissä. Tänä 
vuonna kansainvälisyyden ohella teemana on ennakointi ja ilmastovastuu. Päivän pääpuhujana on tule-
vaisuudentutkija, Unesco-professori Markku Wilenius. 

Maailmalle-päivä on suunnattu esimerkiksi nuorisotyössä, oppilaitoksissa, TE-palveluissa, Ohjaamoissa tai 
järjestöissä nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimiville. Tapahtumaan voidaan ottaa 50 osal-
listujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuma on tarkoitettu ensisijaisesti alalla toi-
miville ammattilaisille, mutta jos vapaita paikkoja jää, voimme ottaa mukaan myös alan opiskelijoita. 

Aamupäivän seminaariosuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittaudu siinäkin tapauk-
sessa tapahtumaan, jotta osaamme lähettää sinulle linkin striimauksen seuraamista varten. Ilmoittautu-
minen 31.10.2019 mennessä sekä lisätietoja täältä. 

Verkostovoimala 

Aika:  ke 27.11.2019 klo 12-15 

Paikka: Jyväskylän kaupunginkirjasto, Minnansali, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä 

Keski-Suomen maahanmuutto- ja kotoutumistyön toimijoiden verkostovoimalassa esittäytyy kotoutumi-
sentukena.fi -verkkopalvelun projektipäällikkö Milla Mäkilä, joka kertoo tarkemmin verkkopalvelun hyö-
dyistä viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämisessä. Ohjelmassa on 
varattu aikaa myös muille ajankohtaisille asioille, kuulumisten vaihdolle ja verkostoitumiselle. 

Jos sinulla on lisäksi mielessä asia, josta haluaisit keskusteltavan tai josta haluaisit pitää puheenvuoron, 
olethan hyvissä ajoin yhteydessä aluekoordinaattori Katariina Tcheuffaan. 

Ilmoittaudu tilaisuuteen 22.11.2019 mennessä täältä.  

Tapahtumat muualla Suomessa 

Tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy -koulutus 

Aika:  ke 6.11.2019 klo 13.00-16.00 
Paikka: Setlementti Tampere ry, Pyhäjärvenkatu 1B, 2.krs Pyynikki-Sali 

Koulutus on maksuton. 

Ohjelma ja ilmoittautuminen 31.10.2019 mennessä täältä.  Koulutukseen mahtuu mukaan 70 henkilöä. 

Talent Boost Summit 

Aika:  ti 12.11.2019, klo 8.30-17.00 
Paikka: Logomo Teatro, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku 

The event is part of the Talent Boost - International talents boosting growth programme of the Govern-
ment. The event is aimed at HR specialists and other personnel responsible for recruitment, as well as 
other company representatives, company executives, entrepreneurs, public sector representatives, deci-
sion makers, university representatives, public service providers and international talents to join the 
event and to contribute of the discussion. 

Register here! Additional information about the programme and speakers can be found here. 

https://www.matara.fi/
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/maailmalle-tietoa-neuvontaa-ja-ohjausta-kansainvalistymiseen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkotoutumisentukena.fi%2F&data=02%7C01%7Cjohanna.pitkanen%40jamk.fi%7C1be51bb609114691050d08d758747eeb%7C6e9eaaf03ff74de98cd41ffbd45951b9%7C1%7C0%7C637075129681672289&sdata=rJuyYV69Opw0yOR7VZ1VBjwZN9TM8WeBbrHFMNy6OVs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkotoutumisentukena.fi%2F&data=02%7C01%7Cjohanna.pitkanen%40jamk.fi%7C1be51bb609114691050d08d758747eeb%7C6e9eaaf03ff74de98cd41ffbd45951b9%7C1%7C0%7C637075129681672289&sdata=rJuyYV69Opw0yOR7VZ1VBjwZN9TM8WeBbrHFMNy6OVs%3D&reserved=0
https://link.webropolsurveys.com/S/F8BB58FF604A3487
https://www.didar.fi/koulutukset/
https://www.lyyti.fi/reg/TalentBoostSummit
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/talent-boost-summit-2019/


 

 

   
31.10.2019   

 

Kumppanuus, kotoutuminen ja kansalaisyhteiskunta 

Aika:  to 14.11.2019 klo 9.00–16.30 
Paikka: Siltasaari-sali, Paasitorni, Helsinki 

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämän seminaarin teemana on kumppanuudet kotoutumisessa erityi-
sesti järjestöyhteistyön, kuntien ja viranomaisten välillä. Pohjoismaisessa seminaarissa tarkastellaan 
kumppanuuden hyviä käytäntöjä erityisesti järjestönäkökulmasta. Tarjolla on kiinnostavia puheenvuoroja 
ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä Suomen lisäksi mm. Ruotsista ja Norjasta. 

Seminaarin on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille. Erityisesti kutsumme mukaan kotoutumisen parissa 
työskenteleviä järjestöjen, kuntien ja viranomaisten edustajia. Seminaarin kielenä on englanti. Ilmoit-
taudu 8.11.2019 mennessä. Ohjelma löytyy täältä. 

16th ETMU Conference: Solidarity, Participation and Politics 

Aika:  14.-15.11.2019 
Paikka: Tampere University, Tampere 

The conference addresses different meanings and concrete practices of solidarity, participation, and pol-
itics and their effects in the context of global mobility and ethnic relations. More information here. 

Tehdään yhdessä – työkaluja terveyspalveluihin 

Aika:  ke 20. marraskuuta, klo 12.30 – 17.00 
Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, Tampere 
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset, 3. sektorin toimijat, maahanmuuttajat, 
  kokemusasiantuntijat 

Seminaarissa esitellään Mateas-hankkeessa toteutettuja koulutuspaketteja ammattilaisille ja maahan-
muuttajille, opetusvideoita ja karttasovellusta terveyspalveluiden käytöstä sekä yhteistyöorganisaa-
tioissa kehitettyjä toimintatapoja. Ohjelma sekä ilmoittautuminen (3.11. mennessä) täältä. 

Ammatillinen koulutus - mitä väliä kielellä? 

Aika:  pe 22.11.2019 klo 8.30-15.30 
Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Kuntokatu 3, 33520 Tampere 

OPH:n, Kielikoulutuspolitiikan verkoston ja TAMK:n ammatillisen opettajankoulutuksen järjestämässä se-
minaarissa tarkastellaan kielitietoisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja avataan kielitietoisuuden mer-
kitystä laadukkaan opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Olit 
sitten ammatillisen aineen, yhteisten tutkinnon osien tai ammatillisen opettajankoulutuksen opettaja, 
tutkija tai hallintohenkilökuntaa, olet lämpimästi tervetullut seminaariin! Ilmoittaudu täältä 12.11.2019 
mennessä. Lisätietoja ja ohjelma tarkempine tilatietoineen löytyvät täältä. 

Tukiperhe kotouttaa-hankkeen loppuseminaari 

Aika:  ti 26.11.19 klo 12-16 
Paikka: Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33101 Tampere 

Seminaariohjelmassa nuorten ajatuksia ja kokemuksia toiminnasta sekä kotoutumisesta ja elämästä Suo-
messa, yhteistyökumppaneiden puheenvuoroja ja Omakuva-työpajan esittely. Tilaisuus on ilmainen ja 
sisältää kahvitarjoilun (kasvis). Ilmoittautumiset ja tiedot mahdollisesti erityisruokavaliosta tai allergi-
oista sähköpostilla johanna.heikkinen@pelastakaalapset.fi 19.11.2019 mennessä. 

https://response.questback.com/tem/fyltpjppdu
https://response.questback.com/tem/fyltpjppdu
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/Partnership+integration+and+civil+society_14.11.2019.pdf/9104e73b-2901-3539-a8d4-652aee6ebb92/Partnership+integration+and+civil+society_14.11.2019.pdf
https://events.tuni.fi/etmu2019/
https://projects.tuni.fi/mateas/mateas-seminaari/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/140ba897-0e02-47a6-bca7-b96ef9c83ecf?displayId=Fin1846863
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/ammatillinen-koulutus-mita-valia-kielella-ophn-kieliverkoston-ja-tamk-ammatillisen
mailto:johanna.heikkinen@pelastakaalapset.fi
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Sex, Body & Rights - Seksuaalikasvatusta nuorille ja nuorille aikuisille 

Aika:  ke 11.12.2019 klo 17-19.30 
Paikka: Nalkalan Setlementtitalo, Pyynikki-sali, Pyhäjärvenkatu 1 B, 2 krs. Tampere  

Luento on osallistujilleen maksuton ja se on suunnattu kaikille seksuaalikasvatuksesta kiinnostuneille. 
Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen (RIKU) Pirkanmaan palvelupisteen ja Setlementti 
Tampereen Väkivalta- ja kriisityön yksikön sekä Tampereen Tyttöjen Talon kanssa. 

Luennolla pohditaan seksuaalikasvatuksen merkitystä ja mahdollisuuksia toimia seksuaalisen hyvinvoinnin 
vahvistajana sekä asioita, joita on huomioitava ennen seksuaalikasvatukseen ryhtymistä. Seksuaalikasva-
tuksen mahdollisuuksia ennaltaehkäistä väkivaltaa käsitellään myös. Tuokio on osallistava ja keskuste-
leva. 

Sitovat ilmoittautumiset täältä. Tilaisuuteen mahtuu 70 ensin ilmoittautunutta. Lisätietoja täällä! 

Kuuluvatko ihmisoikeudet ja tasa-arvo kaikille?  

Aika:  torstaina 12.12.2019 klo 12-16  
Paikka: Monitoimitalo 13, luentosali Stenvall, Satakunnankatu 13, Tampere 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO järjestää jäsenilleen ja sidosryhmilleen koulutuksen ihmisoi-
keuksista. Koulutuksessa tarkastellaan erityisesti maahan muuttaneiden naisten asemaa ja siihen vaikut-
tavia tekijöitä. Maahan muuttaneiden naisten riski joutua väkivallan kohteeksi on monikertainen suh-
teessa kantaväestön naisiin. Maahan muuttaneet naiset työllistyvät miehiä heikommin. Maahan muutta-
neen naisen euro on 62 senttiä suomalaismiehen eurosta ja 77 senttiä maahan muuttaneen miehen eu-
rosta. Mistä nämä eriarvoisuuden johtuvat ja mitä niille voidaan tehdä?  

Kysymyksille haetaan koulutuksessa vastauksia seuraavien sisältöjen kautta: 1) ihmisoikeudet ja tasa-
arvo, 2) naisiin kohdistuva väkivalta, 3)naisten työllistyminen, osallisuus ja osallistuminen, hoivavastuu 
ja köyhyys. 

Ilmoittautumiset 4.12.2019 mennessä täältä. Kutsua saa jakaa, mutta paikkoja on rajoitetusti. Lisätie-
toja: ETNOn aluekoordinaattori Marja Huttunen, marja.huttunen@ely-keskus.fi.  

 
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin! 

Koulutusta ja toimintaa maahanmuuttajille 

Integra-haku on auki 5.11.2019 asti 

INTEGRA on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään yliopiston 
kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahan-
muuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää 
jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Lisätietoja ja hakulomake 
löytyvät täältä. 

Yhteyshenkilö: Koordinaattori Marita Häkkinen, puh. 040 805 4913, simhe-info@jyu.fi 

Doing Business in Finland Program 

Aika:  ma 25.11.2019 klo 9-15 sekä ti 26.11.2019 klo 9-12 
Paikka: Karnevaali room, Crazy Town, Väinönkatu 9, Jyväskylä 

https://fi.surveymonkey.com/survey-taken/?sm=EUol_2BQ1vpIIQAvy_2BIOvJVmbGPRAjYu4GQV7i69av7UL0kN0nz1vo1W29v1l61hDaiEMzr5hl_2BiovxWjGLiIq7mTv1qRgoaJ7lwOY9kFCyF4_3D
https://setlementtitampere.us15.list-manage.com/track/click?u=da942b22ffde150790dd70047&id=76cd65e41f&e=74fda19f83
https://link.webropolsurveys.com/S/929C8677EFB8390F
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/integra
mailto:simhe-info@jyu.fi
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Would you like to start a company? Do you want to learn about Finnish Business Culture? Do you have a 
business idea and don’t know how to get support to start? If you answered yes to any of these questions, 
we have good news: Doing business in Finland program is coming to Jyväskylä! The Finnish Institute for 
Enterprise Management in cooperation with Startup Refugees organizes a two-day event where you learn 
about starting a company in Finland and how to find support that you need when starting a business. 

Eight participants will be selected. Apply here: http://bit.ly/APPLY-doing-business-in-Finland 

Insinööriksi Suomeen (ICT ja konetekniikka) 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet insinöörialan korkeakou-
luopintoja ulkomailla ja joiden tavoitteena on suorittaa suomalainen AMK-insinööritutkinto. Lisätietoja. 

Uusyrityskeskuksen avoimet ja maksuttomat englanninkieliset yrittäjyysinfot 

Mukaan voi tulla ilman ideaa tai idean kera, rohkeasti keskustelemaan, tapaamaan uusia ihmisiä ja muita 
samassa tilanteessa olevia. Tietoa jaetaan neuvojalta asiakkaille aina ryhmän tarpeen mukaan. Myös asi-
akkailta tulee hyviä vinkkejä toisilleen.  

Tapahtumat ja ilmoittautuminen (pakollinen tilavarauksen vuoksi) löytyy täältä. 
13.11. klo 08:30-11:00 Starting a Business in Finland  
20.11. klo 08:30-10:00 Part-time Entrepreneurship  
11.12. klo 08:30-11:00 Starting a Business in Finland  

Avaimet työelämään –koulutus kotoutumisajan päättäneille 

Koulutuksessa opiskellaan kieltä ja kulttuuria sekä tutustaan opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin. 
Lisäksi opiskelija saa tukea arjen asioiden hoitamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Opiskelu tapahtuu 
ryhmässä ja yksilöohjauksena. Koulutukseen on jatkuva haku. Kaikki hakukriteerit täyttävät hakijat haas-
tatellaan. Koulutus on maksuton. 

Aika:  Avaimet 1: 28.10.2019-28.1.2020, opetusta ma-ti ja to-pe klo 10-14.30 yht. 20 t/vko.  
Avaimet 2: 2.3.-12.6.2020, opetusta ma-ti ja to-pe klo 10-14.30 yht. 20 t/vko.  
Avaimet 3: 7.9.-6.11.2020, opetusta ma-ti ja to-pe yht. 20 t/vko. 

Paikka: Jyvälä, Palokunnankatu 16, Jyväskylä 
Kohderyhmä: Voimassa oleva oleskelulupa, kotoutumisaika päättynyt, työtön, halu oppia suomen kieltä 

ja kulttuuria sekä saada tietoa opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista. 
Lisätietoja: Koordinaattori-kouluttaja Mari Korpela, puh. 050 4765420, mari.korpela(at)jyvala.fi, 

avaimettyöelämään@jyvala.fi, www.avaimet.jyvala.fi 

Yrittäjyysvalmiuksia korkeakoulutetuille maahanmuuttajille 

Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnattu yrittäjyysvalmiuksiin keskittyvä maksuton koulutus (10 
op). Tarkempaa tietoa löytyy Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Koulutus toteutuu pääosin ver-
kossa eli siihen voi osallistua kaikkialta Suomesta.  

VARIANTTI - Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus 

Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävä koulutus alkaa ensimmäistä kertaa Turun yliopistossa tam-
mikuussa 2020. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on maahanmuuttajatausta, ulkomailla suoritettu 
ja Opetushallituksessa ehdollisesti rinnastettu lastentarhanopettajan tutkinto sekä hyvä suomen kielen 
taito. Koulutus sisältää osallistujan saaman OPH:n päätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä 
varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, ja 
niiden suorittaminen on mahdollista työn ohella. Lähipäivät järjestetään Turussa ja Raumalla. Koulutus 
on maksuton. 

https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/insinooriksi-suomeen/
https://ksuyk.fi/tapahtumat
https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/yrittajyysmaahanmuuttajille/
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Lisätietoja täältä sekä: Suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi 

Rahoitushakuja 

Vuoden 2020 järjestöavustushaku on avattu ja jatkuu 26.11.2019 asti 

Vuoden 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien 
yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitalli-
siin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja täältä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen vuoden 2020 rahoitushaku 
Vuoden 2020 rahoitushaku on uutisoitu kotouttaminen.fi:ssä: Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat ha-
kea lisätukea vastaanoton kehittämiseen 1.1.2020 alkaen 

AMIF-haku käynnistyy jälleen marraskuussa 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käynnistyy marraskuussa. 
Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Haku kestää tammikuun puoliväliin 
saakka. Lisätietoja täältä. 

Työkaluja ja julkaisuja 

Ollako vai eikö olla? 

Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen, jossa tarkastellaan pääkaupunkiseudulla asuvien 
venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaisten englanninkielisten asenteita, identiteettejä ja kiin-
nittymistä Suomeen. 

Näin syntyi Työ-SIBin yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus 

Sitran Petri Hillin artikkeli työllisyystoimien vaikuttavuuden arvioinnista sekä Työ- ja Koto-SIBeistä. 

Yhteisötyö kahdensuuntaisessa kotoutumisessa - yhteisö, kohtaaminen ja osalli-

suus 

TEKO-hankkeesta tuotettu julkaisu kotoutumisesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta. 

Äidit mukana -toimintamalli 

Äidit mukana -hankkeen toimintamallista on laadittu tuotekortti. Hankkeen 23.10.2019 miniseminaarin 
tallenne on katsottavissa täällä. Hankkeen esittelyvideo puolestaan on täällä. 

Muuttoliikesymposiumin esitykset 

Turussa järjestetyn kymmenennen valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin esitykset löytyvät Siirtolai-
suusinstituutin Youtube-kanavalta. 

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. 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/koulutusta-ja-ohjausta-maahanmuuttajataustaisille
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/heli.kamppari@utu.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hae-tem-n-jarjestoavustusta-26-11-2019-mennessa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2020-alkaen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisia-vastaanottavat-kunnat-voivat-hakea-lisatukea-vastaanoton-kehittamiseen-1-1-2020-alkaen
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-jalleen-marraskuussa
https://e2.fi/publication/135
https://www.sitra.fi/artikkelit/tyo-sibin-yhteiskunnallinen-mallinnus-mita-ja-miksi/
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/117569/978-952-03-1262-6.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://aiditmukana.fi/
https://fi.surveymonkey.com/survey-taken/?sm=EUol_2BQ1vpIIQAvy_2BIOvJVmbGPRAjYu4GQV7i69av7UL0kN0nz1vo1W29v1l61hDaiEMzr5hl_2BiovxWjGLiIq7mTv1qRgoaJ7lwOY9kFCyF4_3D
https://connect.careeria.fi/pvavpu6nmtod/
https://www.youtube.com/watch?v=V4gxWP1wlIU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCMFnJ-Kijeq0lnza5hUS5Kw
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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 paluu-
postissa Skype-kokouskutsun. Syksyn klinikat järjestetään seuraavina keskiviikkoina: 13.11. ja 
11.12.2019. Lue myös blogiteksti siitä, miksi ja miten verkkopalvelua kannattaa käyttää. 
 
 

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

https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/oletko-kotoutumisentukena-yhteistyo-vaatii-kokeilemista-ja-sitoutumista

