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Pirkanmaan uutiskirje helmikuu/2020
Valtakunnallisia uutisia
Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöön
Siirrolla tavoitellaan työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuton vahvempaa kytkemistä osaksi työllisyys-,
koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa. Lue lisää.
TEM:n selvitys maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluista
Selvitys käynnistyi joulukuussa ja valmistuu maaliskuun lopussa 2020. Lisätietoa selvityksestä ja tulevasta
rahoitushausta kunnille löytyy kevään aikana Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla.
Kotona Suomessa -koulutustarvekyselyn tulokset
Kotona Suomessa -hanke toteutti valtakunnallisen kyselyn, jossa selvitettiin maahan muuttaneita työssään
kohtaavien ammattilaisten koulutustarpeita. Lue tuloksista täältä.
Vuonna 2019 oleskelulupaa haettiin yleisimmin työn perusteella
Tiedot käyvät ilmi Maahanmuuttoviraston julkaisemista vuoden 2019 vahvistetuista tilastoista. Kokonaisuudessa oleskelulupahakemusten määrä kasvoi lähes 5000 hakemuksella vuodesta 2018. Lue lisää.
Muutoksia Kelassa
Toimeentuloturva-etuuksiin on tullut muutoksia vuonna 2020. Kelan puhelinpalvelu venäjäksi, somaliksi ja
arabiaksi on päättynyt toistaiseksi. Lue Kelan uutinen.
Kotoutumisentukena.fi:n toimintaa voi näyttää nyt myös muilla sivustoilla
Kotoutumisentukena.fi:n rajapinnat on avattu, mikä tarkoittaa, että palvelun ilmoituksia voi näyttää leijukkeen avulla myös muilla sivustoilla. Lue lisää.

Tapahtumat Pirkanmaalla
ETNOn infotilaisuus yhdistyksille
Aika:
2.3.2020 klo 16-18.30
Paikka:
Pääkirjasto Metso, luentosali Pihlaja, Pirkankatu 2
Edellinen etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNOn toimikausi (2015-2019) on päättynyt, ja uutta toimikautta ollaan käynnistämässä. Rekisteröidyillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea valtakunnalliseen
ja/tai alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2024. Yhdistyshaku on käynnissä 17.2.-20.3.2020. Lue lisää ETNOn toiminnasta oikeusministeriön verkkosivuilta.
Tervetuloa Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNO:n hakuinfoon, jonka vetää ETNO:n pääsihteeri Peter Kariuki
oikeusministeriöstä. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti etnisten suhteiden neuvottelukuntaan hakemista
suunnitteleville yhdistyksille, kuten maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen rekisteröidyille yhdistyksille sekä yhteisöille, kuten uskonnollisille yhdyskunnille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös muut
monikulttuurisuus- ja/tai kotouttamistyötä edistävät järjestöt. Kahvi/teetarjoilu. Ilmoittaudu 27.2. mennessä täältä.
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Markkinavuoropuhelu
Aika:
17.3.2020 klo 8.30-12
Paikka:
Hotel Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere
Pirkanmaan ELY-keskus valmistelee vuonna 2021 alkavan työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen hankintaa. ELY-keskus hankkii kotoutumiskoulutusta työttömänä työnhakijana oleville kotoutuja-asiakkaille.
Lisätietoa ja kutsu hankinnan valmisteluun liittyvään markkinavuoropuhelutilaisuuteen löytyy täältä.

Tapahtumat muualla Suomessa
Mielenterveys kotoutumisen voimavarana –seminaari, Turku
Aika:
25.2.2020 klo 12-16
Paikka:
TuAMK, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3, Turku (Beta-luentosali B1032)
YouMe-hanke järjestää seminaarin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Aiheina ovat
mielenterveysongelmien tunnistaminen ja puheeksiotto sekä rooli kotoutumisessa. Seminaarissa Mielenterveyden lähettiläät tuovat esille oman kulttuurinsa näkökulmaa mielenterveysasioihin. Ilmoittautuminen
viimeistään 21.2.2020. Lisätietoja: Minni Roth, s-posti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi p. 0505985233.
Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarin (11.2.2020) tallenteet ovat katsottavissa
Seminaarissa esiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020
julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistiin Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 (FinMonik) -raportti. Seminaarin tallenteet ovat katsottavissa 25.2.2020 asti: Juhlasalin tallenne ja Karl Lindahl -salin tallenne
Koulutus maahanmuuttajien kielitaidon arvioinnista
Aika:
27.2.2020 klo 13-16
Paikka:Pasilan Virastokeskus, Opastinsilta 12 B, 2. krs, Iso auditorio (+Skype-lähetys)
Kohderyhmä: Aikuisille maahanmuuttajille kieli-, kotoutumis- ja luku- ja kirjoitustaidon koulutusta toteutettavien organisaatioiden (oppilaitokset, palveluntuottajat ym.) opetus- ja muu henkilöstö, kunnissa
kotoutumisen parissa työskentelevät ammattilaiset sekä TE-toimiston asiantuntijat.
Valtakunnallisen koulutustilaisuudessa annetaan tietoa kielitaidon arvioinnista, pohditaan sen merkitystä
eri osapuolien kannalta sekä arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja. Lisätietoja sekä ilmoittautuminen 19.2.2020 mennessä täältä.
Nuoret muslimit ja resilienssi –hankkeen loppuseminaari Islam ja minä
Aika:
5.3.2020 klo 9.45-17.00
Paikka:
Vimma, Aurakatu 16, Turku
Mikä tukee nuorten ja nuorten aikuisten selviytymistä? Miten nuori rakentaa identiteettiään? Minkälaista
on kasvaa Suomessa? Mitä on muuttuva suomalainen nuoruus? Tapahtuma on tarkoitettu mm. opettajille,
opiskelijoille, tutkijoille, nuorten kanssa työskenteleville sekä tietysti nuorille ja aivan erityisesti nuorille
aikuisille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 2.3.2020 mennessä täältä.
Korkeakoulutetut terveysalan maahanmuuttajat - osaksi suomalaista työvoimaa
Aika:
17.3.2020 klo 12.00 - 15.30
Paikka:
Metropolia AMK, Myllypuron kampus MPA1010 Myllypuro-sali
Tilaisuuden tarkoituksena on löytää yhteistä näkemystä ja tunnistaa ratkaisuja sekä keskustella työperäisestä maahanmuutosta terveydenhuollon alalla, täydennyskoulutuksesta korkeakoulutetuille maahanmuut-
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tajille sekä eettisyydestä rekrytoinnissa. Maksuton keskustelutilaisuus on tarkoitettu SOTE-alan työnantajille ja työntekijöille, opiskelijoille, maahanmuuttajille, opintojen ohjaajille, opettajille, ja kaikille asiasta kiinnostuneille.Ilmoittautuminen 10.3.2020 mennessä.
Suomen Pakolaisavun Kaikkien vertaistoiminta -koulutus
Aika:
20.3.2020 sekä 3.4.2020
Paikka:
Helsinki
Kaikkien vertaistoiminta -koulutus on tarkoitettu vertaisohjaajille, vertaistukihenkilöille ja vertaistoiminnan järjestäjille. Koulutus antaa työkaluja toimijoille sellaisen vertaistoiminnan toteuttamiseksi, johon
kaikkien, myös kotoutujien, on helppo osallistua. Koulutuksessa opit maahanmuuttajien moninaisista taustoista sekä alat tunnistaa kotoutumisprosessin yksilöllisiä vaikutuksia vertaistoiminnan osallistujissa.
Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2020. Lisätietoa löytyy pakolaisapu.fi -verkkosivustolta.
Kansalaisen perustaidot 2020 – miten pidämme kaikki mukana?
Aika:
25.3.2020 klo 11.30-16.00
Paikka
Business Meeting Park Helsinki, Kamppi, Salomonkatu 5 C, 00100 Helsinki
Mitä ovat kansalaisen perustaidot 2020-luvulla ja miksi ne ovat tärkeitä? Miten tehdä perustaito-opetuksesta oppijalle motivoivaa? Kaikkien malli on Kansalaisen perustaidot -hankkeessa luotu uudenlainen ja
voimaannuttava tapa oppia perustaitoja arjen haasteita ratkaisemalla. Malli sopii osaksi erilaisia koulutuksia työelämässä, oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä ja järjestöissä. Seminaari on maksuton ja avoin
kaikille perustaidoista kiinnostuneille. Ilmoittautuminen pe 13.3.2020 mennessä täältä.
Lisätietoja: projektipäällikkö Kaisa Välivehmas, Opintokeskus Sivis, puh. 040 717 7010, kaisa.valivehmas@ok-sivis.fi sekä koulutussuunnittelija Nina Hjelt, Kansanvalistusseura, puh. 050 471 3820,
nina.hjelt@kvs.fi
Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen
Aika:
26.3.2020 klo 9.00-16.00
Paikka:
Vaasa + etäosallistumismahdollisuus
Kielellinen ja kulttuurinen vastuullisuus on sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen kohtaamisissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään 2.3.2020. Huom! Ilmoita osallistutko paikan päällä vai etänä.

Ennakkotietoja tulevista tapahtumista - Save the Date!
Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto
30.3.2020 klo 8:30-16: Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet sekä järjestöverkoston toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2020. 25.5.2020 klo 8:30-16: Aihe ei vielä tarkentunut. Molemmissa tapaamisissa
paikkana Meeting Park Campus, Forum. Lisätietoja sekä tiedustelut suunnitteluryhmään liittymisestä: kotoutumistuen koordinaattori Maria Pikkarainen, maria.pikkarainen@punainenristi.fi, puh. 040 673 8841.
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä 23.4.2020
Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten kuntalaisten kotoutumista ja
palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivässä esitellään monialaiseen
yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja sujuvan yhteistyön haasteisiin.
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Kotoutumisentukena.fi -käyttöönottokoulutukset viranomaisille sekä järjestöille
6.5.2020, Tampere
Target-hankkeen päätöstilaisuus 12.5.2020 klo 12-16, Tampere
Migration in the North (MIN) 2020 Conference 28.-29.5.2020, Rovaniemi
The Future of the Arctic Human Population: Migration in the North (MIN) -konferenssissa käsitellään
muuttoliikettä pohjoisen näkökulmasta. Lue lisää englanniksi Arktisen keskuksen sivuilta.
Kotona Suomessa -hankkeen loppuseminaari 3.-4.6.2020, Helsinki ja verkkolähetys.
Ohjelmaa rakennetaan koko ajan ja se julkaistaan piakkoin kotouttaminen.fi sivustolla.
Pakolaistaustaisten ohjaus –hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki
Minulla on nimi, historia ja tulevaisuus -seminaarin ohjelmajulkistuksia voi seurata täällä.
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin!

Rahoitushakuja
ESR-haku 2.3.2020 asti
Keski-Suomen ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaku on auki Länsi- Suomen alueella.
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. Lue lisää
EAKR-haku 9.3.2020 asti
Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan kehittämiseen on haettavissa EAKR-tukea
9.3.2020 asti. Ohjelmakauden 2014−2020 toteutus on kääntynyt loppusuoralle. Osassa maakuntia maaliskuun 9. päivänä päättyvällä hakukierroksella on haettavana ohjelmakauden viimeiset EAKR-tuet. Lue lisää.
Sylvia-haku 31.3.2020 asti
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea 1.1.2020 alkaen. Lue lisää.

Koulutuksia työntekijöille
Valomo-valmennus
Valomo-valmennus -hanke on kartoittanut koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien pakolaistaustaisten
nuorten miesten erityisiä tarpeita ja kehittänyt niihin matalan kynnyksen menetelmiä. Pakolaiserityisiä
kysymyksiä ovat identiteetin hajanaisuus, mahdollinen traumatausta, rasistiset kokemukset, suomen kielen vajanaisuus ja palvelujärjestelmän koettu sekavuus. Valomo-valmennus on pienryhmätoimintaa, joissa
pureudutaan näihin kysymyksiin kulttuurisensitiivisillä menetelmillä.
Valmennuksen työntekijätiimi kannustaa ammattilaisia ottamaan mielenterveyden ja toimintakyvyn kysymykset puheeksi kotoutumisajan jälkeenkin. Tilaa meidät kouluttamaan ilmaiseksi pakolaistaustaisten
nuorten toimintakyvyn ja mielenterveyden tukemisesta vuoden 2020 aikana! Yhteydenotot: Olli Sillanpää,
044 244 7439, olli.sillanpaa(at)kolvi.fi. Lisätietoa Valomosta.
Avaamo-hanke vanhemmuuden tukena
Avaamo -hanke järjestää 10-16 -vuotiaiden nuorten vanhemmille palvelua, jossa tuetaan vanhemmuutta
ja pohditaan yhdessä ratkaisuja nuorten haastaviin elämäntilanteisiin, kuten nuoren päihteiden käyttö,
yksinäisyys tai koulukiusaaminen. Samalla lisätään vanhempien tietoa suomalaisesta nuorisokulttuurista,
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koulutusjärjestelmästä ja nuorten palveluista. Avaamon toiminnassa on mukana myös koulutettuja vapaaehtoisia omaneuvojia, jotka voivat antaa vanhemmille omankielistä vertaistukea. Avaamo tekee yhteistyötä Tampereen perusopetuksen kanssa. Koulujen henkilökunta voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä
Sanna Knaapiin, puh. 044 973 4497, sanna.knaapi(at)kolvi.fi. Lisätietoa Avaamosta.
Suomen yliopistossa kaikille avoin verkkokurssi Antirasismin perusteet
Antirasismin perusteet -opintojakso perehdyttää opiskelijat rasismiin, rodullistamiseen ja antirasismiin yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään rasismia, rotusortoa ja rodullistamalla tuotettua eriarvoisuutta. Opintojakson sisältö koostuu myös antirasistisen toiminnan kriittisestä reflektoinnista
sekä antirasistisen pedagogiikan perusteista. Opintojakson kohderyhmänä ovat opettajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät, kansalaisjärjestöissä toimivat sekä muut erilaisten ihmisryhmien kanssa
työskentelevät ammattilaiset tai sellaisiksi kouluttautuvat opiskelijat.

Työkaluja ja julkaisuja
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019
Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee neljän vuoden välein Kotoutumisen
kokonaiskatsauksen osana kotoutumisen seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmä ja vuoden 2019 kokonaiskatsaus jakautuvat seuraaviin teemoihin: työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen. Vuoden 2019 kokonaiskatsaus koostuu indikaattoreita esittelevästä infografiikasta
ja tutkimusjulkaisusta. Samalla julkaistiin Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta.
Monikielisten materiaalien listaus
Kotona Suomessa -hankkeen toimesta on laadittu ja päivitetty listaus monikielisistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä materiaaleista. Jos sinulla on tiedossa aiheeseen sopivaa verkossa olevaa
materiaalia, joka puuttuu listalta, kerro vinkkisi Laura Ruuskaselle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).
Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa: FinMonik 2018-2019
Raportissa esitetään FinMonik 2018-2019 -tutkimuksen tuloksia Suomen ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi raportissa kuvataan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä työelämäja maahanmuuttopalvelujen tarvetta ja käyttöä sekä luottamusta palveluihin.
Yksittäistapaus–lyhytelokuvissa käsitellään myös syrjintää
Yksittäistapaus-lyhytelokuvat tuovat esiin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Syrjintää käsitellään mm. Unelmaduuni elokuvassa, jonka pääset katsomaan
elokuvan verkkosivulta. Yksittäistapaus-kampanjan ja Erätauko-säätiön laatimat keskusteluohjeet auttavat
käymään elokuvista rakentavaa keskustelua, joka auttaa näkemään uudella tavalla. Elokuvat ja niihin liittyvä keskustelumateriaali sopivat mm. työyhteisöjen, yliopistojen, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden käyttöön sekä itsenäisesti tutustuttavaksi.
Migrin uudet videot turvapaikkaprosessista turvapaikanhakijalle
Migri julkaisi videosarjan turvapaikkaprosessin eri vaiheista. Videot ovat osa turvapaikanhakijalle annettavaa yleistä oikeudellista neuvontaa.
Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille
Etelä-Suomen ETNO on tuottanut oppaan vieraskielisille vanhemmille. Siinä annetaan tietoa koulukiusaamisesta, häirinnästä sekä syrjinnästä ja kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Opas
on rakennettu keräämällä tutkittua tietoa aiheesta ja kuuntelemalla vanhempien näkemyksiä. Oppaasta
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vanhemmat saavat selkokielellä hyödyllisiä toimintatapoja tilanteen tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Opas on tehty kolmella kielellä ja löytyy myös sähköisinä versioina suomeksi, somaliksi ja venäjäksi. Lisäksi oppaan pohjalta on tuotettu somalinkielinen video.
TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? IOM:n esitteet kiintiöpakolaiselle ja turvapaikanhakijalle
IOM:n Suomen toimisto on toteuttanut kiintiöpakolaisille esitteen työnhausta, joka sisältää välttämätöntä
perustietoa työmarkkinoille suuntaamisesta. Tämän esitteen tiedot ovat hyödynnettävissä myös muiden
maahan muuttaneiden ohjauksessa, joilla on oleskelulupa täydellä työnteko-oikeudella. Kiintiöpakolaisille
suunnattu esite löytyy Kongon swahiliksi, ranskaksi, arabiaksi, englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Esite on
ilmainen ja vapaasti jaettavissa, käytettävissä ja printattavissa. Turvapaikanhakijoille suunnattu vastaava
esite löytyy arabiaksi, englanniksi ja suomeksi.
Suojaikärajat sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen puheeksiottaminen
Vigor-hankkeen sivuilta voi ladata tietojulisteet suojaikärajoista arabiaksi, dariksi, persiaksi, soraniksi ja
suomeksi. Vigor-hanke on myös julkaissut tietojulisteita sekä videon FGM:n puheeksiottamisesta.
Nova-hankkeelta omakielisiä videoita
Nova-hanke kehittää monikulttuurista perhetyötä viestinnällisellä otteella ja rakentaa vuoropuhelua maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa välillä. Nuorten ideoimat omakieliset
videot välittävät nuorten viestin vanhemmille: Millaista tukea he toivovat vanhemmiltaan? Mitä tietoa ja
taitoja vanhemmat tarvitsevat, jotta he voivat tukea nuoriaan vielä paremmin? Videot toimivat myös opetus- ja sosiaalialan ammattilaisten työvälineinä.
Videoiden teemat ovat:
1. Dialogi nuorten ja vanhempien välillä
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=XB3RRd08B1Q (tekstitys englanniksi)
Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=0abFUC-n6dw
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=oUIA13Cxf8M
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw
2. Opiskelussa tukeminen
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=rah4Br0-OpA&t=316s (tekstitys englanniksi)
Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=BxRaukl_M1c
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=wbt1TOFL160
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw
3. Seurustelu Suomessa
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=6HwkfAVzbrw (tekstitys englanniksi)
Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=_pKvyZebDWw
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=RYbBu6QsJnM
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=rVnIMYQiFos
Luonnonhoito kotoutumisen tukena opas julkaistu
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hankkeen pohjalta on tehty kolme opinnäytetyötä, joista yksi on Luonnonhoito kotoutumisen tukena, Opas toimijoille.
Oppaassa kerrotaan luonnonhoidon toteuttamisesta ja luonnon hyödyntämisestä kotoutumisen tukena,
olipa kyseessä pidempiaikainen hanke tai pienempi, kertaluonteinen tapahtuma.
ARC-hankeen tulokset julkaistu
Active Refugees in the Community (ARC) -hankkeen tulokset (Suomessa ja Ruotsissa) ja toimintamallit on
julkaistu. Lue lisää ARC-hankkeesta ja toimintamalleista Pirkanmaan Marttojen sivuilta.
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SateenkaariKoto ry:n Pop up –palveluohjaushanke on tuottanut oppaita ja malleja
Palveluohjaushanke on julkaissut Palveluohjaajan oppaan, Palveluohjauksen toimintamallin ja Palveluohjauksen varhaiskasvatusmallin. Lue lisää.
Kuluttajansuojasta saa nyt tietoa yhdeksällä kielellä
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut videon Kuluttajansuojan perusasiat yhdeksällä eri kielellä.
Tavoitteena on tarjota tietoa kuluttajansuojan perusasioista ja tukea ongelmatilanteissa. Kohderyhmänä
ovat erityisesti maahan muuttaneet, mutta myös muut kuluttajaryhmät. Video on julkaistu suomen ja
ruotsin lisäksi myös englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, farsiksi, turkiksi ja kurdiksi. Videon aiheina
ovat esimerkiksi ostokset, reklamointi, kuluttajaneuvonta ja maksujärjestelyt.
Seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäiseminen ja siihen puuttuminen nuorisotyössä
Helsingin kaupungin nuorisopalvelut ja Nuorten Exit tukevat ja kouluttavat nuorten kanssa toimivia ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja puheeksiotosta. Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle -oppaasta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten kanssa ennaltaehkäisevästi sekä siihen,
miten toimia, jos kohtaa työssään seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneen nuoren.
Tuella tavoitteista totta -opas työelämävalmiuksien parantamisen tueksi
Työväen sivistysliitto TSL on julkaissut Tuella tavoitteista totta -oppaan, joka on suunniteltu parantamaan
pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajien työelämävalmiuksia. Poimi talteen parhaat vinkit ja
ideat työelämäohjaajakoulutukseen, vertaisryhmätoimintaan ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
työyhteisössä. Opas tukee Ote työhön -hankkeessa kehitetyn työelämäohjausmallin toteutusta. Mallia voi
toteuttaa joko kokonaisuutena tai soveltuvin osin työpaikoilla, järjestöissä tai oppilaitoksissa.
Itsetuntemuksen aakkosilla omannäköistä ja merkityksellistä elämää
Target - tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -hankkeessa on kehitetty työpajamalli, jonka nimi on
Itsetuntemuksen aakkoset. Sitä on tarjottu lähinnä pakolaistaustaisille miehille ja naisille tukemaan heidän tulevaisuusorientoituneisuuttaan ja tavoitteenasetteluaan. Lähestymistapana on kokeiltu positiivista
psykologiaa. Lue lisää työpajamallin onnistumisista täältä.

Jos haluat tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista tai tilata uutiskirjeen, lähetä aiheesta sähköpostia Katariina Tcheuffalle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille.

