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Pirkanmaan uutiskirje huhtikuu/2020
Ajankohtaista
Koronaepidemian vuoksi eri toimijoilla henkilökohtainen toiminta on toistaiseksi peruttu ja kohtaamispaikkoja suljettu; osaksi asiakaspalvelu toteutetaan sähköpostitse ja puhelimitse. Kannattaa seurata
ajankohtaista tilannetta toimijoiden verkkosivuilla.
Kela tiedottaa
Kelan Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikkö avaa poikkeustilanteesta johtuen venäjän-, arabian- ja
somalinkieliset puhelinlinjat 3.4.2020. Kielilinjat ovat avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-12. Asiakas voi myös jättää soittopyynnön postilaatikkoon. Kielilinjat ovat avoinna vain poikkeustilanteen ajan ja niiden sulkeutumisesta tiedotetaan erikseen. Numeroihin voi soittaa koko maasta.
Pyydämme, että mikäli asiakas pystyy hoitamaan asiansa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ohjaatte
heidät edelleen muihin palvelunumeroihin. Mikäli asiakas osaa hoitaa asiansa verkossa, pyydämme ohjaamaan heidät verkkoasiointiin. Näin pyrimme varmistamaan, että kielilinjalta saavat palvelua he, joilla ei
ole mahdollisuutta hoitaa asiaansa muulla tavoin.
Puhelinnumerot ovat:
 Arabia 020 6344 902
 Somali 020 6344 905
 Venäjä 020 6344 901
Tietoa koronavirusepidemiasta eri kielillä
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus kokoaa kotouttaminen.fi-sivustolle monikielisiä
materiaaleja koronaviruksesta eri toimijoiden käyttöön. Monikielisen materiaalin lisäksi kooste sisältää
linkkejä selkokielisiin ja visuaalisiin materiaaleihin. Myös kunnat ovat julkaisseet omissa verkkopalveluissaan usealla kielellä tietoa kunnan toimenpiteistä koronavirus Covid-19 liittyen. Tutustu monikielisiin materiaaleihin koronaviruksesta kotouttaminen.fi-sivustolla.
ETNOn yhdistyshakua on jatkettu 17.4. asti
Valtioneuvosto asettaa etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) tänä keväänä seitsemännelle kaudelle
vuosiksi 2020-2024. Oikeusministeriön yhteydessä toimivaan neuvottelukuntaan voivat hakea jäseniksi yhdistykset, yhdyskunnat ja näiden yhteenliittymät. Yhdistykset voivat hakea jäseneksi koko Suomen kattavaan valtakunnalliseen ETNO-neuvottelukuntaan ja/tai sen seitsemään alueelliseen neuvottelukuntaan.
HUOM! Halutessaan yhdistykset voivat hakea ETNOn jäseneksi myös yhdessä. Tällöin kyseessä on yhdistysten yhteenliittymä.
Poikkeustilan takia ETNO-hakuaikaa on päätetty pidentää 17.4.2020 asti. Kaikki haun liittyvät ohjeet ja
lomakkeet pysyvät samana ja löytyvät sivustolta https://oikeusministerio.fi/etno. Hakemukset liitteineen
lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon perjantaihin 17.4.2020 klo 16.15 mennessä.
Lisää tietoa ETNO -antavat:
Erityisasiantuntija Peter Kariuki, peter.kariuki@om.fi puh. +385 2951 50191
Asiantuntija Mia Luhtasaari, mia.luhtasaari@om.fi puh. +358 29 515 0130
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Anna palautetta Kotona Suomessa -hankkeesta 15.4.2020 mennessä
Vuonna 2015 käynnistynyt valtakunnallinen Kotona Suomessa-hanke (ESR) päättyy 31.12.2020. Hankkeen
kehittävän arvioinnin yhteydessä toteutetaan sähköinen kysely, jolla kartoitetaan kotouttamistyötä tekevien toimijoiden näkemyksiä hankkeen, ja erityisesti sen aluekoordinaattoreiden, tekemästä työstä sekä
TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen kotouttaminen.fi-verkkosivustosta.
Kyselyyn toivotaan laajasti vastauksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka kohtaavat maahanmuuttajia
työssään. Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavan linkin kautta: https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=X3Y2LUGJL135
Voit hyvin vastata kyselyyn, vaikka edellä mainitut asiakokonaisuudet eivät olisi sinulle erityisen tuttuja.
Kyselyssä voi ottaa kantaa myös muun muassa siihen, millaista tukea kaipaisit oman työsi tueksi tulevaisuudessa, Kotona Suomessa-hankkeen ja aluekoordinaattorin työn päätyttyä vuoden 2020 lopussa.
Kyselyn ja kehittävän arvioinnin toteuttaa Ramboll Finland Oy. Kyselyn tulokset raportoidaan osana Kotona
Suomessa -hankkeen kehittävää arviointia tavalla, josta ei missään vaiheessa voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.
Korkeakouluun hakeutumisen neuvonta- ja ohjauspalveluiden pilotointi on alkanut
Tampereen korkeakouluyhteisössä on aloitettu simhe-neuvonta eli korkeakouluun hakeutumisen neuvontaja ohjauspalvelu maahanmuuttajille. Simhe–neuvonnassa annetaan ohjausta- ja neuvontaa mm. korkeakouluopinnoista, korkeakouluun hakemisesta ja hakeutumisen väylistä. Neuvonta- ja ohjauspalvelu on tarkoitettu kaikille korkeakouluopinnoista kiinnostuneille tai niitä suunnitteleville. Neuvontaa annetaan sähköpostitse tai henkilökohtaisella ohjaustapaamisella. Sähköpostiosoite on simhe@tuni.fi. Lisätietoa Korko
–hankkeen sivuilta: https://projects.tuni.fi/korko/neuvontapalvelu/

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja valtakunnallisesti
Kuntaliiton vuosittainen Maahanmuuton ajankohtaisseminaari
Kuntaliiton vuosittainen Maahanmuuton ajankohtaisseminaari toteutetaan tällä kertaa KuntaTV:n TyöllisyysTiistai-lähetyksenä. Teemana on Maahanmuuttajien työllisyys ja kotouttaminen sekä hallituksen työllisyyslinjaukset.
Aika:
Paikka:
Ohjelma
klo 10:00
klo 10:30
klo 11.00
klo 11:30
klo 12:00

tiistai 14.4.2020 klo 10.00-12.00
KuntaTV-lähetys
Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä (alatyöryhmä 5) - Työperäinen maahanmuutto
ja kotouttaminen
Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Kohtaava asiakastyön konsepti, valtakunnallinen Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke
Projektiasiantuntija Antti Kanniainen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Turku kotoutumista edistämässä
Palvelujohtaja Mika Helva ja kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa, Turun kaupunki
Vieraana työministeri Tuula Haatainen - haastattelemassa Erja Lindberg ja Reijo Vuorento
Lähetys päättyy

Lisätietoa Kuntaliiton verkkosivulla ja ilmoittautumislinkki.
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Webinaari: Maahanmuuttajanaiset Pohjoismaisilla työmarkkinoilla - haasteita ja
mahdollisuuksia, 28.4.2020 klo 13.30-14.30
Koronaviruksen takia seminaari järjestetään webinaarina. Webinaari järjestetään englanniksi.
Tutustu Maahanmuuttajanaiset Pohjoismaisilla työmarkkinoilla -webinaarin ohjelmaan
Ilmoittaudu webinaariin
Webinaari: Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen -koulutus on
siirretty, 19.5.2020 klo 9.00-16.00, (Vaasa, jos mahdollista)
Kielellinen ja kulttuurinen vastuullisuus on sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen kohtaamisissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vigren Turun Yliopistosta.
Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen viimeistään 29.4.2020. Koulutus järjestetään webinaarina ja mahdollisuuksien mukaan Vaasassa.
Ennakkotieto:

Target-hankkeen päätösseminaari 5.6.2020

Pakolaistaustaisten ohjaus –hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä on siirretty syksyyn (7.10.2020)

Kotona Suomessa hankkeen loppuseminaari on siirretty syksyyn (28.10.2020)
Kannattaa lisäksi seurata Kotouttamisen osaamiskeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenteria. Se löytyy
sivulta: www.kotouttaminen.fi > ajankohtaista >koulutukset ja tapahtumat. Kalenterissa ilmoitetaan paljon maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä koulutuksia ja seminaareja, jotka on tarkoitettu maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville.

Työkaluja, julkaisuja ja materiaaleja kotouttavan työn tueksi
Ymmärrä Suomea - monikielinen opetusvideosarja suomalaisesta yhteiskunnasta
Kotona Suomessa -hanke (ESR) on tuottanut maahanmuuttajille suunnatun seitsemänosaisen videosarjan.
Opetusvideot kertovat suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista verotuksesta ihmisoikeuksiin. Opetusvideot
on suunnattu Suomessa asuville aikuisille maahanmuuttajille, ja niitä voi käyttää erilaisissa maahanmuuttajien koulutuksissa oppimateriaaleina sekä katsoa itsenäisesti. Ne palvelevat myös heikosti lukevia ja
kirjoittavia henkilöitä. Videot on toteutettu suomen lisäksi kuudella kielellä: arabia, somali, englanti, venäjä, kurdi (kurmandzi) ja dari. Lisäksi videot on tekstitetty ruotsiksi.
Videoiden tavoitteena on avata Suomea ja suomalaisen yhteiskunnan taustalla vaikuttavia arvoja, jotta
maahanmuuttajille syntyisi parempi kokonaiskuva ja käsitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta. Videoissa kerrotaan mm. varhaiskasvatuksen ja koulutuksen roolista, naisten asemasta ja sen kehityksestä,
työn teon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä siitä, mitä verorahoilla kustannetaan. Lisäksi
kerrotaan, millainen on keskivertosuomalainen. Yhden videon aiheena on kunniaan liittyvä väkivalta. Monikieliset videot on katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla.
Kotona Suomessa -hanke on aiemmin teettänyt Suomen historiasta kertovan opetusvideon ”Hyvinvointia
rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata”.
Verkko- ja digipalvelut tukevat kieli- ja yhteiskuntaopintoja
Lue lisää TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla
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Kulttuuri- ja taidelähtöisen ryhmätoiminnan merkitys kotoutuville kotiäideille
Tampereen kaupungin Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn ja maahanmuuttajapalveluiden yhteisessä Minunkin Tampereeni -toimintamuodossa tarjotaan ryhmiä esimerkiksi pakolaistaustaisille kotiäideille lapsineen.
Projektityöntekijä Salla Montosen ryhmien merkitystä tutkiva opinnäytetyö (sosionomi amk) ”Ryhmä on
joka tiistai ja se antaa minulle energiaa” - Kulttuuri- ja taidelähtöisen ryhmätoiminnan merkitys kotoutuville kotiäideille valmistui alkuvuonna 2020. Opinnäytetyön tuloksena selvisi, että osallistujat olivat saaneet ryhmistä vertaistukea sekä uuden oppimisen kokemuksia. Kotikaupunki oli tullut tutummaksi ja itsevarmuus kaupungilla liikkumiseen oli kasvanut. Ryhmään osallistuminen oli tukenut arkirytmin muodostumista ja uusien kavereiden löytämistä. Tutustu opinnäytetyöhön.
Maksuton verkkokoulutus pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen
PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot
pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Koulutuksen käyttäjiä
ovat esimerkiksi oppilaitokset ja niiden opiskelijat, eri alojen ammattilaiset ja organisaatiot, vapaaehtoistyöntekijät, sekä kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Koulutusta voi hyödyntää sekä esimerkiksi työntekijän
perehdytyksessä ja koulutuksessa että oppilaitoksen opintokokonaisuutena.
PALOMA-koulutus
PALOMA-podcastit: viisi eri kotoutumisen asiantuntijaa kertoo näkökulmia kotoutumiseen, osallisuuteen ja
kohtaamiseen
Pakolaistaustaisten ohjaaminen -hankkeen julkaisuja
Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke selvitti työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä muun muassa maahan muuttaneiden ohjaukseen liittyvistä haasteista, resursseista, ohjausosaamisesta, roolista ja yhteistyöstä.
Lue koko julkaisu: "Enemmän aikaa ja pysyvyyttä, että asiakasta ei aina lähetetä pois, jollekin toiselle
taholle": Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä maahan muuttaneiden
ohjauksesta.
Hankkeen asiantuntijan Antti Kanniaisen artikkeli kotoutumisesta Siirtolaisuus –lehdessä (s. 55-59).
Psykotraumatologian keskuksen tietopankki
Psykotraumatologian keskus on psykiatrinen poliklinikka, jonka moniammatilliset tiimit tarjoavat arviointia, hoitoa ja kuntoutusta pakolaistaustaisille ihmisille. Hoidamme sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen
vuoksi vaikeasti traumatisoituneita aikuisia, lapsia ja perheitä. Tarjoamme myös valtakunnallista koulutusta, konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon
ja monikulttuuriseen hoitotyöhön. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Asiakkaan kotikunta huolehtii
mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.
Tietopankkiimme on koottu traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja nuorten mielenterveyskysymyksiin liittyvää aineistoa. Tietokanta sisältää lisäksi monikulttuuriseen traumatyöhön soveltuvia arviointimenetelmiä sekä tietoa kidutuksen uhrin trauman vaikutuksista oppimiseen.
Setlementti Tampere ry:n Väkivalta- ja kriisityön yksikkö tiedottaa
Setlementti Tampere ry:n Väkivalta- ja kriisityön yksikkö lisää etäyhteyksillä saatavia palvelujaan, jotta
ihmiset saisivat tarvitsemaansa apua koronaviruksesta johtuvista rajoituksista huolimatta.
Yksikkö aloittaa 23.3. alkaen avoimet Turvassa-ryhmächatit kaksi kertaa viikossa verkkokriisikeskus Tukinetissa osoitteessa www.tukinet.net. Chat on auki joka maanantai ja torstai klo 14-16 ja se on tarkoitettu
kaikille, jotka haluavat keskustella erityisesti väkivaltaan liittyvistä huolistaan yhdessä. Keskustelut ovat
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maksuttomia ja turvallisia, koska niitä ohjaavat yksikön ammattitaitoiset kriisityöntekijät ja niissä noudatetaan verkkokriisikeskuksen pelisääntöjä. Yksikön työntekijät ovat asiantuntijoita perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja kunniaan liittyvän väkivallan kysymyksissä, ja he osaavat auttaa sekä väkivallan
kokijoita, väkivallan tekijöitä (tai toiminnastaan huolissaan olevia) että heidän läheisiään. Ryhmächatin
aikana voidaan käydä tarvittaessa myös kahdenkeskisiä chat-keskusteluja työntekijöiden kanssa.
Väkivalta- ja kriisityön yksikön palvelut toimivat edelleen, vaikka henkilökohtaisia kontakteja edellyttäviä
palveluja on jouduttu rajaamaan. Kasvokkain kokoontuvat ryhmät ovat tauolla, mutta kriisityötä annetaan
edelleen puhelimitse, sähköpostilla ja sopivilla etäyhteyksillä. Perheväkivaltaklinikan asiakaspuhelimen
aukioloaikaa on myös laajennettu. Siihen vastataan arkisin klo 9-15 välillä aina, kun joku kriisityöntekijöistä on vapaana, muulloin vastaajaan voi jättää yhteydenottopyynnön.
Didar -kunniaväkivaltatyö p. 050 407 5445 ma-pe klo 9-15 tai didar@setlementtitampere.fi,www.didar.fi
Perheväkivaltaklinikka p. 040 520 8255 ma-pe klo 9-15 (päivystys ma ja ke klo 12-13) tai pvk@setlementtitampere.fi, www.perhevakivalta.fi
Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö p. 045 279 8090 auki ma-pe klo 9-15 tai valita-yksikko@setlementtitampere.fi, www.seksuaalivakivalta.fi
Lisätietoja: Satu Hintikka, yksikönjohtaja, Väkivalta- ja kriisityön yksikkö, Setlementti Tampere ry, p
050 523 7313, satu.hintikka@setlementtitampere.fi
Turun Kriisikeskuksen rentoutusharjoitukset: YouTube -videot usealla kielellä
Videot ovat jo "vanhoja", mutta ehkä nykyisissä poikkeusoloissa tärkeitä ja ajankohtaisia. Videot löytyvät
mm. seuraavilla kielillä: arabia, dari, englanti, persia, somali, sorani, suomi; linkin kautta
Kriisipuhelimet myös arabian ja englannin kielillä
Valtakunnallinen kriisipuhelimen numerot:

suomeksi 09 2525 0111 – auki koko ajan.

ruotsiksi 09 2525 0112 – auki 20 tuntia arkisin (ma-pe)

arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 – auki 20 tuntia arkisin (ma-to)
Väkivaltainen ääriajattelu verkossa murentaa lasten hyvinvointia ja oikeuksia
Vihapuhe vaikuttaa negatiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen. Pelastakaa
Lapset on julkaissut selvityksen väkivaltaisesta ääriajattelusta verkossa.
Väkivaltainen ääriajattelu vaikuttaa lapsiin ja nuoriin monin tavoin. Vihapuhe murentaa kohteensa hyvinvointia, turvallisuudentunnetta ja luottamusta viranomaisiin, erityisesti lapsilla, jotka jo ennestään ovat
haavoittavassa asemassa. Häirinnän ja väkivallan kohteeksi joutuminen tai sen todistaminen ovat lapsille
ja nuorille erityisen traumaattisia kokemuksia. Nuoret ovat myös kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset
ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia.
Uusi julkaisu on suunnattu nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja vanhemmille. Se sisältää
tietoa väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja ääriajattelusta sekä siitä, millaisia vaikutuksia sillä on lapsen ja nuoren hyvinvoinnille, ja mikä suojaa haitallisten ajatusmallien omaksumiselta. Materiaalissa paneudutaan etenkin siihen, miten nämä monimutkaiset ilmiöt ilmenevät verkossa. Tarjolla on myös välineitä ymmärtää ja kohdata nuoria.
Julkaisu suomeksi ja englanniksi täältä:

Suomi: http://www.pelastakaalapset.fi/radicalweb/vakivaltainenaariajatteluverkossa

Englanti: www.pelastakaalapset.fi/radicalweb/violentextremismonline
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Opas avuksi kansainvälisessä rekrytoimisessa onnistumiseen
Kansainvälisten osaajien palkkaaminen voi olla yritykselle iso askel ja herättää paljon kysymyksiä. Kansainvälisen työntekijän rekrytointi Tampereen seudulla -oppaaseen on koottu tiivis tietopaketti keskeisistä
asioista, joita kansainvälisen työntekijän rekrytoinnissa on otettava huomioon.
Opas vastaa kansainvälisen työntekijän rekrytoinnin kannalta tärkeisiin kysymyksiin: Mistä löytää työntekijä? Mitä yrityksen tulee tietää oleskeluluvista? Mitä taloudellisia tukia rekrytointiin on haettavissa? Millaisia asioita on huomioitava kansainvälisen työntekijän perehdytyksessä ja asettumisessa?
Opas on suunnattu erityisesti ensimmäisten kansainvälisten osaajien palkkaamista pohtiville yrityksille.
Siinä on tietoa sekä Suomessa jo olevien kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinnista että työntekijöiden
rekrytoinnista Suomen rajojen ulkopuolelta.
Työelämä Suomessa
Finland Works -uratarinoista saa tietoa suomalaisesta työelämästä. Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille on Turussa laadittu nettiopas, jonka on tehnyt itse maahan muuttanut, AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -projektissa työskennellyt henkilö.
Kuinka järjestää toimiva webinaari?
Lataa HUMAK:in ilmainen kirja täältä. Kirja antaa vinkkejä ja käytännön ohjeita yhteisöllisen, reaaliaikaisen webinaarin järjestämiseen sekä esittelee erilaisia palveluja niiden toteuttamiseksi.
Blogi: Koko kunta edistää kotoutumista ja opas
On hyvä muistaa, että maahan muuttanut on ensisijaisesti kunnan asukas, uusi kuntalainen. Kun koko kunta
osallistuu kotoutumisen edistämiseen, luodaan kestävä pohja kokonaisvaltaiseen ja kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. Näin maahan muuttaneet voivat tuntea itsensä osallisiksi kaikkien yhteisessä kunnassa.
Linkki blogiin.
Linkki oppaaseen: Yhdessä kotouttaen
Uusin Siirtolaisuusinstituutin julkaisema Siirtolaisuus-lehti on ilmestynyt
Siirtolaisuus - Migration on Siirtolaisuusinstituutin neljä kertaa vuodessa julkaisema lehti, joka sisältää
muuttoliikkeisiin ja niiden seurauksiin liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja uutisia. Artikkeleiden kieli
on suomi, ruotsi tai englanti. Lehti on luettavissa verkossa: Siirtolaisuus-lehti.
Vimmainen maailma - uusi kirja muuttoliiketutkija Pasi Saukkoselta
”Elämme vimmaisessa maailmassa”, kirjoittaa erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen kansainvälistä muuttoliikettä, monikulttuurista yhteiskuntaa ja uusnationalistista nostalgiaa käsittelevässä teoksessaan. Teokseen on koottu Saukkosen vuosina 2015–2019 julkaisemia Siirtolaisuus-Migration-lehden kolumneja sekä
muita kirjoituksia.
Lisätietoa kirjasta Siirtolaisuusinstituutin sivuilla. Kirja on myös ladattavissa sieltä veloituksetta.
Pakkoavioliitot ja rikosoikeudelliset seuraamukset -opas on julkaistu
Oppaan on julkaissut Oikeusministeriö ja se on saatavilla suomen ja ruotsin kielillä. Nyt laadittu opas on
suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville viranomaisille ja järjestöille. Opas tarjoaa mm. vastauksia kysymyksiin, mikä on pakkoavioliitto, miten pakkoavioliiton uhrin tunnistaa ja mitä tehdä, jos kohtaa uhrin
sekä mitä Suomen lainsäädännössä sanotaan pakkoavioliitosta.
Lue Oikeusministeriön uutinen
Lue opas
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Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hankkeen julkaisut
Luonnonhoito kotoutumisen tukena -opas tarjoaa vinkkejä luonnonhoitoon ja luonnon hyödyntämiseen
kotoutumisessa. Opas on ladattavissa suomeksi ja englanniksi täältä :https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/
Tietoesitteet käsittelevät perinnemaisemien hoitoa, Pirkanmaalla tavattavan uhanalaisen perhoslajin
suojelua ja haitallisen vieraslajin torjuntaa. Esitteet ovat suomen-, englannin-, arabian-, farsin- ja somalinkielisiä:
 Miksi hoidamme niittyjä? https://www.sll.fi/pirkanmaa/2020/03/09/miksi-hoidamme-niittyja/
 Tummaverkkoperhonen - uhanalainen laji: https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/07/05/tummaverkkoperhonen-uhanalainen-laji/
 Jättipalsami - haitallinen vieraslaji: https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/07/05/jattipalsami-haitallinen-vieraslaji/
Kaikki aineistot ovat ladattavissa myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin verkkosivuilta.
Tulossa: Opi kotoutumisesta -koulutus
Kotona Suomessa -hanke tuottaa Opi kotoutumisesta -koulutuksen, joka valmistuu toukokuussa. Opi kotoutumisesta on kotoutumisen pariin uusina työntekijöinä tuleville henkilöille suunnattu, organisaatiosta riippumaton perehdytyskoulutus, joka tulee verkkoon.
Opi kotoutumisesta antaa kotoutumisen pariin uutena tulevalle tai jo työskentelevälle ammattilaiselle kotoutumista koskevat perustiedot. Koulutus koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat: kotoutumisen edistämiseen liittyvä lainsäädäntö, työikäisen kotoutumista edistävät palvelut, lapsiperheen ja alaikäisen kotoutumisen tukeminen, maahanmuutto ja maahanmuuttajat Suomessa sekä arjen hyvinvointi ja osallisuus.
Koulutuksen voi suorittaa kokonaan tai valita siitä haluamansa osat. Koko koulutuksen suorittanut ja lopputestin läpäissyt saa opiskelustaan todistuksen.

Rahoitus-, tuki ja hankemahdollisuudet
Kotouttaminen.fi -portaalissa on koottuna keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Sivuston löydät täältä.
Kohti vastuullista kansainvälisyyttä: Valtionavustukset 2020 peruskoulujen ja
lukioiden sekä varhaiskasvatuksen kansainvälisyyteen
Valtionavustuksen hakuaika on 9.3.-16.4.2020 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa.
Opetushallituksen haku valtionavustuksille perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainvälistymiseen 2020.
Muistutus: Tulossa TEMin rahoitushaku kunnille maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt alkuvuodessa selvityksen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluista. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden
järjestämisestä. Lisätietoa selvityksestä ja tulevasta rahoitushausta kunnille löytyy kevään aikana Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla.

2.4.2020

STEA:n vuoden 2021 avustusten haku alkaa huhtikuussa
Uusien STEA-avustusten haku alkaa verkkoasioinnissa porrastetusti. Yleisavustusten, kohdennettujen toiminta-avustusten ja hankeavustusten haku avautuu maanantaina 6.4.2020. Uusien investointiavustusten
haku avautuu maanantaina 20.4.2020. Haku on auki 1.6.2020 klo 16.15 saakka. STEA julkaisee tarkemmat
avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja lisätiedot ennen haun avautumista. STEAn verkkosivulla osoitteessa.

Tietosuojaseloste
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen
käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa
henkilötietojen käsittelyn osalta. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste.

Kuluvan vuoden uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa. Jos haluat tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista tai tilata/peruuttaa uutiskirjeen, lähetä aiheesta sähköpostia Katariina Tcheuffalle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hyvää kevättä kaikille poikkeusolosuhteista huolimatta!
Pysytään terveinä!

