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UUTISKIRJE-NYHETSBREV 2-2019
Ajankohtaista kotoutumisasioissa Pohjanmaalta,
Keski- ja Etelä-Pohjanmaalta sekä valtakunnallisesti
Aktuellt i integrering från Österbotten, Mellerstaoch Södra Österbotten och på riksnivå
Tietosuojaseloste Dataskyddsbeskrivning

Ajankohtaista | Aktuellt ___________________________
ESR-haku käynnissä 4.3.2019 asti.
Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella ajalle
14.12.2018-4.3.2019. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan,
Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös
Keski-Pohjanmaan maakunta.
Hakuun kuuluvissa maakunnissa ovat haussa kaikki ESR- toimintalinjat ja erityistavoitteet.
Maakuntakohtaiset painotukset löydät hakuohjeesta.
ESF-utlysning tills 4.3.2019.
NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för
området Västra Finland 15.6.2018-3.10.2018. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten,
Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland.
Mer information i ansökningsanvisningar.
6.3. klo 17-19 ”Oodi yhdenvertaisuudelle” –paneelikeskustelu
Yhdenvertaisuusvaltuutettu, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO, vammaisten henkilöiden oikeuksien
neuvottelukunta VANE ja yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta järjestää paneelikeskustelun
eduskuntapuolueille osallisuudesta ja syrjinnän ehkäisemisestä. Tilaisuus on avoin yleisötilaisuus ja se
järjestetään keskuskirjasto Oodissa 6.3.2019 klo 17-19. Tilaisuus striimataan livenä ja linkki tähän julkaistaan
Facebook-tapahtumassa. Linkki tulee myös nettisivuille.
6.3. klo 17-19 ”Ode till likabehandling” -paneldiskussion
Diskrimineringsombudsmannen, delegationen för etniska relationer ETNO, delegationen för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning VANE och delegationen för likabehandlingsärenden ordnar en
paneldiskussion mellan riksdagspartierna om delaktighet, förbyggande av diskriminering, tillgänglighet och
beslutsfattarnas ansvar i skapandet av ett jämlikt samhälle. Tillställningen kommer att sändas live på webben
och länken till detta hittar du i Facebook-evenemang. Länken kommer också till webbsida.
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SPR Rasisminvastaisen viikon kampanja #elämänlaatu #livskvalitet #qualityoflife 18.–24.3.2019.
Den riksomfattande kampanjen Veckan mot rasism som koordineras av Finlands Röda Kors #livskvalitet
#elämänlaatu #qualityoflife 18–24.3.2019

Avustuksia | Understöd ____________________________
Vapaan sivistystyön erityisavustukset ovat haettavana 15.2.2019 klo 12 - 19.3.2019
Haussa mm. opintoseteliavustukset maahanmuuttajien koulutukseen.
Specialunderstöd för det fria bildningsarbetet 2019 ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 19.3.2019.
Bland annat studiesedelunderstöd till invandrares utbildning.
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukien haku pakolaisia vastaanottaville kunnille on
käynnistynyt vuoden alussa. Laskennallisen korvauksen lisäosa sekä bonusraha ovat haettavissa KEHAkeskuksesta 31.3.2019 asti. Hätätapauksia vuonna 2019 vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea
vastaanottoon suoraan Sylvia-hankkeesta 2.12.2019 asti.
Kommuner som tar emot flyktingar kan nu söka tilläggsstöd från Sylvia-projektet. Ansökningsperioden för
ansökan om tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt började vid årsskiftet. Tilläggsdel till
den kalkylerade ersättningen och bonuspeng kan sökas hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas
utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) fram till den 31 mars 2019. Kommuner som tar emot akuta fall
under 2019 kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet direkt hos Sylvia-projektet fram till den 2 december
2019.
Kotouttaminen.fi -portaalissa on nyt koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.
På webbplatsen kotouttaminen.fi presenteras kortfattat de fonder hos vilka projektfinansiering kan sökas till
exempel för integrationsarbete och -verksamhet. På webbplatsen kan du också kontrollera ansökningstiderna
för de viktigaste fonderna.
Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä.

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
Projekt Stig In! Astu sisään! Come in!
Att förstå trauma och resiliens bland vuxna flyktingar – Pakolaisten trauman ja selviytymiskyvyn
ymmärtäminen
När: Torsdag 7.3.2019 kl. 12-15, fredag 8.3.2019 kl. 9-14
Milloin: Torstai 7.3.2019 kl. 12-15, perjantai 8.3.2019 kl. 9-14
Var: Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå. Missä: Norrvalla, Vöyrintie 305, Vöyri
Anmälan senast 1.3.2019. Ilmoittautuminen viimeistään 1.3.2019.
Rasmus ry ja Nordic Diversity Trainers:
Diversitet och inkludering i skolan, barn- och ungdomsarbete. En workshop om motbyggande av mobbning
och rasism för lärare, barn- och ungdomsarbetare samt övriga intresserade.
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Är rasism en utmaning i ditt arbete? Kom och diskutera, dela med dig dina erfarenheter och lär dig nya sätt att
bygga upp en positiv atmosfär. Workshopen är interaktiv och rolig. Nordic Diversity Trainers utbildarna har
många års erfarenhet i skol-, idrottsförenings- och kommunalsamarbete.
Workshopen är avgiftsfri.
Scandic Vasa, Rostensgatan 6, 65100 Vasa
20.3.2019 kl. 15:00-18:00
21.3.2019 kl.9:00-12:30
21.3.2019 kl. 15:00-18:00
Det finns begränsat med platser, anmäl dig senast 28.02.2019
till adressen: rasmus.ry@outlook.com Tel: 0505711434
PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveyden tukemisesta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat tuottaneet laajan videopohjaisen
koulutuskokonaisuuden pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista.
Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan kaikki webinaarit ovat
katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.

Työkaluja ja infoa| Verktyg och information________________
Väestöliitto:
Kurssi tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista. Teksti on helppoa kieltä, joten kurssia voi käyttää myös suomen
kielen opiskelun ohessa.
Video seksuaalioikeuksista ja turvallisesta suhtautumisesta vastakkaiseen sukupuoleen englannin, selkosuomen,
soranin, farsin, arabian, murrearabian ja somalin kielellä.
It’s OK –video keskustelun avaamiseksi
Kuvaus It’s OK –videon käytöstä väestöliiton sivuilla
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus
Seksuaalioikeudet Suomessa
TURVA-hankkeessa tuotetut videot Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavalla

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Perustietoa Suomesta -oppaan nimi on muuttunut ja sen sisältö on
päivitetty. Tervetuloa Suomeen opas sisältää tietoa muun muassa asumisesta, työnteosta ja viranomaisista
sekä perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista.
Arbets- och näringsministeriet publiserade Välkommen till Finland –guid. Guiden innehåller bland annat
information om boende, arbete och myndigheter. Här finns också grundläggande information om det finländska
samhället och kulturen.
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yhdenvertaisuus.fi Rangaistavan vihapuheen tunnusmerkkejä
Ei ole olemassa täydellistä listaa siitä, millainen puhe tai muu viestintä on rangaistavaa vihapuhetta. On
kuitenkin joitakin tunnusmerkkejä, joiden avulla sitä voi arvioida.
Syynä vihamielisyys tai epäluulo
Rangaistavan vihapuheen taustalla on epäluulo tai vihamielisyys jotain ihmisryhmää kohtaan. Rangaistava
vihapuhe kohdistuu johonkin ihmisen tai ihmisryhmän ominaisuuteen.
Rikoslaissa on mainittu seuraavia ominaisuuksia:
• rotu
• ihonväri
• syntyperä
• kansallinen tai etninen alkuperä
• uskonto tai vakaumus
• seksuaalinen suuntautuminen
• vammaisuus.
Vihapuhe voi myös kohdistua johonkin vastaavaan ominaisuuteen, esimerkiksi sukupuoleen.
likabehandling.fi Kännetecken för straffbart hatretorik
Det finns ingen komplett lista över tal eller kommunikation som ska räknas som straffbart hatretorik. Men det
finns kännetecken som gör det lättare att känna igen dem.
Orsaken är fientlighet eller misstänksamhet
Bakom straffbart hatretorik ligger misstänksamhet eller fientlighet mot någon grupp. Straffbart hatretorik riktar
sig mot en egenskap hos en människa eller en grupp.
I strafflagen nämns följande egenskaper:
 ras
 hudfärg
 härstamning
 nationellt eller etniskt ursprung
 religion eller övertygelse
 sexuell läggning
 funktionsnedsättning
Hatretorik kan också rikta sig mot någon motsvarande egenskap, till exempel kön.
Salon muistiyhdistyksen Memoni-Monikulttuurinen muisti –projekti jakaa tietoa aivo- ja muistiterveyden
edistämisestä ja muistisairauksista eri kieli- ja kulttuuriryhmille. Projektissa on tehty erikielistä materiaalia
(arabia, kurdi-sorani, venäjä, kiina, englanti) aivoterveydestä, yksinäisyydestä, päihteistä ja vapaaehtoistyöstä.
Materiaalit ovat kaikkien käytössä ja tulostettavissa sivuilla www.muistisalo.fi/projektit. Lisäksi sieltä löytyvät
linkit erikielisiin videoihin edellä mainituista aiheista.
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat Mari Liukkunen ja Hülya Tokgöz ovat tehneet opinnäytetyön ”Parempi
arki lasten kanssa: opas ja kuvakortit työntekijöille maahanmuuttajavanhempien mentalisaatiokyvyn
vahvistamisen tueksi.” Opinnäytetyö on luettavissa Turun ammattikorkeakoulun kokoelmasta. Työntekijän opas
ja kuvakortit ovat luettavissa MLL:n Varsinais-Suomen piirin materiaalipankissa. Materiaaleja voi hyödyntää mm.
päiväkodeissa, neuvoloissa ja perhetyössä.
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kotoutumisentukena.fi palvelu on avattu
Uudessa palvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten
kielikerhoja, kohtaamispaikkoja ja vertaisryhmiä. Valtakunnallinen palvelu on suunnattu kotoutumisen parissa
toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Sen kielet ovat suomi ja ruotsi. Verkkopalvelu vahvistaa kotoutumista
tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä. Se tukee alueellisten
palveluiden suunnittelussa ja yhteiskehittämisessä tuomalla näkyviin toimijoiden ja palveluiden monimuotoisen
kokonaisuuden ajantasaisesti. Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta.
stödförintegration.fi service ha öppnats
stödförintegration.fi är till för dig som arbetar med integration. Du kan söka och annonsera om
integrationsfrämjande lågtröskelverksamhet för invandrare samt evenemang och utbildningar för anställda och
frivilliga. Du får aktuell information av andra aktörer i branschen och är med och bygger upp en
webbgemenskap för integrationsfrämjande aktörer!
Talent Coastline opened a Linkedin platform for Talent Coastline - a pilot for international talents to boost
growth in Ostrobothnia. The platform is coordinated by the Centre for Economic Development, Transport and
the Environment Ostrobothnia.
All interested parties are welcome to join at: https://www.linkedin.com/groups/13668172/
#talentcoastline
STM tiedote 6.2.2019: Uusi toimintaohjelma estämään tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista
Lähitulevaisuuden tavoitteena on, että Suomessa asuvia ja oleskelevia tyttöjä ei silvota eikä lähetetä Suomesta
ulkomaille silvottavaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi on julkaistu uusi silpomisen estämisen toimintaohjelma.
Ammattilaisille oppia puheeksi ottamiseen ja eri tilanteisiin
Pääasiallisin tarkoitus on lisätä tietoa ja osaamista ammattilaiselle sekä välittää tietoa riskissä oleville ryhmille.
Ammattilaiset tarvitsevat koulutusta ilmiön puheeksi ottamisesta, eri tilanteissa toimimisesta ja
ilmoitusvelvollisuuksista.
SHM pressmeddelande 6.2.2019 Nytt handlingsprogram mot könsstympning av flickor och kvinnor
Målet för den närmaste framtiden är att flickor som bor och vistas i Finland inte könsstympas eller skickas
utomlands från Finland för att könsstympas. För att nå målet har ett nytt handlingsprogram mot könsstympning
publicerats.
Förmedla kunskap till yrkesfolk om att föra ämnet på tal och för olika situationer
Det huvudsakliga syftet är att öka kunskapen och kunnandet hos yrkesfolk och förmedla information om
riskgrupper. Yrkesfolk behöver utbildning i att föra fenomenet på tal, handla i olika situationer och om
anmälningsskyldighet.
Tilastokeskuksen sivuilta löydettävissä nyt kuntakohtaisia tilastoja maahanmuuttajista maksuttomasti.
029 -- Syntymävaltio sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017
030 -- Kansalaisuus sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017
031 -- Kieli sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017
032 -- Syntyperä ja taustamaa sukupuolen mukaan maakunnittain ja kunnittain 1990 - 2017
Pakolaisapu: Omakielisen yhteiskuntaorientaation valtakunnallisesti hyödynnettävä oppikirja julkaistu.
Pakolaisapu on kehittänyt yhteistyöverkostonsa kanssa Omakielisen yhteiskuntaorientaation kurssikonseptin ja
valtakunnallisesti hyödynnettävän Suomi - Yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Oppikirja on laadittu kurssin
kouluttajan käsikirjaksi, mutta se on kaikkien vapaasti ladattavissa Pakolaisavun sivuilta suomeksi ja arabiaksi.
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Jos haluat jatkossa tiedottaa oman organisaatiosi ajankohtaisista aiheista Kotona Suomessa uutiskirjeessä,
lähetä sähköpostia kuun 26. päivään mennessä osoitteeseen maarit.ojala@ely-keskus.fi
Om du framöver vill informera om aktuella saker inom din organisation i Nyhetsbrevet för ”Finland – mitt hem”
–projektet, skicka e-post före 26. varje månad under adress maarit.ojala@ntm-centralen.fi

Terveisin | Hälsningar
Maarit Ojala
Aluekoordinaattori | Regionalkoordinator
Kotona Suomessa (ESR) | Finland -mitt hem (ESF)

maarit.ojala@ely-keskus.fi | maarit.ojala@ntm-centralen.fi
0295 020938, vaihde | växel 0295 020938
Uudenmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Nyland
Toimipaikka: Pohjanmaan ELY-keskus, Wolffintie 35 B, Vaasa
Anställningsorten: ELY-centralen i Österbotten, Wolffskavägen 35 B, Vasa
www.ely-keskus.fi I www.ntm-centralen.fi

