UUTISKIRJE 10-2018
Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 kymmenes uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi.

Tiedoksi
Minä Suomessa – koulutus keväällä 2019
TEKO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen etsitään osallistujia! Koulutuksen
tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet toimia kokemusasiantuntijoina.
Koulutuksessa lähtökohtana ovat osallistujien omat kokemukset ja vahvuudet.
Koulutus on ilmainen ja siitä saa koulutustodistuksen. Koulutukseen osallistuneiden
on mahdollisuus koulutuksen jälkeen toimia Kototorilla kokemusasiantuntijana ja
vapaaehtoisena tai saada esiintymistilaisuuksia palkkiota vastaan.
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille
- jotka ovat asuneet Suomessa jo jonkin aikaa
- jotka osaavat suomen kieltä niin, että voivat osallistua opetukseen suomen kielellä
- jotka haluavat jakaa omia kokemuksiaan ja tietojaan uusille tamperelaisille
- jotka ovat kiinnostuneita esiintymään puhujina
Koulutus sisältää yhteensä 6 tapaamiskertaa, joiden kesto on 4 tuntia kerralla.
Koulutuspaikka on Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3. Koulutukseen haku
28.2.2019 mennessä:
Hankepäällikkö Kirsi Popova, etunimi.sukunimi@evl.fi
Yhteisökehittäjä Aku Hakulinen, etunimi.sukunimi@evl.fi

Tapahtumia Pirkanmaalla
Maahanmuuttajainfo Mainio järjestää infotilaisuuden yrittäjyydestä 23.11.2018
Kulttuuritalo Laikussa Musiikkisalissa klo 14 - 17, Tampereella. Info järjestetään
englannin kielellä.
Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1042068389466834/
Lisätietoja: puh. 040 806 6642, takura.matswetu(at)tampere.fi
Kohtaamispaikka Mukana suunnittelee marraskuulle (24.11.) monikulttuurista
elokuvafestaria. Tapahtumasta tiedotetaan erikseen Mukanan Facebook-sivulla
(KohtaamispaikkaMukana), mutta kannattaa jo merkitä päivä kalenteriin!

Kotoutujien koulutuspolut –seminaari 27.11.2018 klo 8:30-15:30 Tampereella
Paikka: Monitoimitalo 13, Wivi Lönn –sali, Satakunnankatu 13 (sisäänkäynti
Pellavatehtaankadulta)
Aamupäivän
aikana
kuulemme
asiantuntijapuheenvuoroja
aikuisten
maahanmuuttajien oppimisesta ja opettamisesta sekä ohjauksen merkityksestä
koulutuspoluilla. Lounaan jälkeen iltapäivällä jatkamme työpajatyöskentelyllä
teemoilla Testaus, arviointi ja ohjaus, Tuetun kotoutumisen polku sekä Fast Path.
Päivän työskentelyn tuloksia hyödynnetään tulevien palveluiden suunnittelussa.
Toivomme mukaan ammattilaisia laaja-alaisesti koulutuksen, opetuksen, ohjauksen
ja neuvonnan aloilta ja pyydämmekin teitä jakamaan tietoa seminaarista eteenpäin.
Ilmoittautumiset 15.11.2018 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/A2D5917C66A65770
Lisätietoja (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi):
Marja Huttunen, maahanmuuttopäällikkö
Hanna Wallenius, aluekoordinaattori
Marjo Anttila, maahanmuuttoasiantuntija
Tervetuloa Monet Polut työelämään – hankkeen päätöstapahtumaan kuulemaan
projektin tuloksista, verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia kotoutumistyöstä sitä
tekevien kesken!
Aika 5.12.2018, klo 8.30-14.00
Paikka: Puistotorni, kokous- ja konferenssikeskus, Hämeenpuisto 28, TAMPERE
Tapahtuman ohjelma
Ilmoittautuminen 23.11.2018 mennessä
Istu mun viereen – Keskustelua osallisuudesta ja toimivista väestösuhteista
10.12.2018 kello 14-17 Tampereella
Paikka: Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Wivi Lönn –sali
Mitä vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumisen kanavia meillä on Pirkanmaalla,
mitä voisimme parantaa? Kenen ääni kuuluu ja kuinka kauas? Mitä keinoja meillä on
väestösuhteiden edistämiseksi? Tule kuuntelemaan toimijoiden esittelyitä ja
osallistumaan kaikille yhteisiin teemakeskusteluihin! Mukaan on ilmoittautunut mm.
kohtaamispaikkoja, hankkeita ja järjestötoimijoita.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville
sekä siitä kiinnostuneille tahoille. Ilmoittaudu tilaisuuteen 3.12.2018 kello 12
mennessä. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kotona Suomessa –hanke, DIDAR ja
Against Hate –hanke.
14.00
14:20
14:50
15:05

Tilaisuuden avaus, Mia Luhtasaari/Oikeusministeriön TRUST-hanke
Teemakeskustelu 1
Tauko, tutustuminen esittelypisteisiin
Tutkija Jenita Rauta/POLAMK ja vanhempi rikoskonstaapeli Tuomas

15:25
15:55
16:10
16:45

Korhonen/Sisä-Suomen poliisilaitos: viharikokset, vihapuhe ja hyvät
väestösuhteet – miten hallita kaaosta ja yhdistää eri väestöryhmiä?
Teemakeskustelu 2
Tauko, tutustuminen esittelypisteisiin
Teemakeskustelu 3
Loppupuheenvuoro, Tampereen kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi

Lisätietoja:
Hanna Wallenius/Kotona Suomessa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Sari Mattila/DIDAR: etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi
Marjo Pahkala/Against Hate: etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi
Kysy kotouttamisesta - asiantuntijat vastaavat
Aika: Perjantaina 14.12.2018 klo 9–11
Internetin välityksellä lähetettävä tilaisuus.
Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteistyössä
tuottaman webinaarisarjan päättää tältä vuodelta laaja-alainen asiantuntijaryhmä.
Olemme koonneet suoraan lähetykseen eri sektorien asiantuntijoita, joille voitte
lähettää kysymyksiä kotouttamiseen liittyen, joko ennakkoon tai suorassa
lähetyksessä viestiseinän kautta. Viestiseinälle tulleiden kysymyksien moderoinnista
vastaavat kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit.
Ennakkokysymykset voi jättää anonyymisti webropol lomakkeen kautta 3.12.2018
mennessä. Mikäli sinulla on useita eri aihealueiden kysymyksiä, jätä ne eri
lomakkeilla.
Katso webinaarin tarkempi ohjelma tästä linkistä
Ilmoittaudu seuraamaan webinaaria 12.12.2018 mennessä
Ilmoittautuneille välitetään sähköpostiin päivää ennen tilaisuutta verkko-osoite,
josta pääset katsomaan webinaaria sekä osallistumaan keskusteluun esittämällä
kommentteja ja kysymyksiä interaktiiviseen viestiseinän kautta perjantaina
14.12.2018 klo 9–11.

Tapahtumia muualla Suomessa
Voimaa vertaisista: työelämävalmiuksien kehittäminen työttömien
maahanmuuttajien ohjatussa ryhmätoiminnassa 4.12. klo 11:30-16

ja

Ilmoittaudu tilaisuuteen 29.11.2018 mennessä tästä linkistä
Katso tarkemmat tiedot ja tilaisuuden ohjelma tästä linkistä
Tilaisuutta on mahdollisuus seurata verkon välityksellä suorana missä vain. Mikäli
ilmoitat osallistuvasi tilaisuuteen etänä, sinulle lähetetään linkki materiaaleineen
ennen tilaisuuden alkua. Esitys materiaaleineen tallennetaan seuraaville sivuille:
Turku: facebook.com/digiolkkaristatyoelamaan

Helsinki: jypot.wordpress.com
Digiolkkarista työelämään on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama 6Aikatyöllistämishanke, jota hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Hanke päättyy
31.12.2018, joten tilaisuus on samalla hankkeen päätösseminaari.
Lisätietoja:
Maija-Liisa Aronpää, Turun AMK maija-liisa.aronpaa(at)turkuamk.fi, 044 9074540
Pekka Stenfors, Turun AMK pekka.stenfors(at)turkuamk.fi, 040 3550537
Pia Sahonen, Diak pia.sahonen(at)diak.fi, 040 5522742
Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin!

Avustukset
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -erityisavustusten hakuaika
alkaa 26.10.2018 ja päättyy 30.11.2018 klo 16:15. Hakea voitte osoitteessa:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi. Järjestelmään kirjaudutaan suomi.fi tunnuksilla (esim. oma pankkitunnistautuminen). Haun lähettämisen jälkeen saatte
kuittauksen sähköpostitse. Hakuohje löytyy tästä. Sähköisestä asioinnista löytyy
ohjevideo: https://www.dreambroker.com/channel/bzvh3nxi/s6bz5n98.
Kiinnittäkää huomiota siihen, että
−
Hakemus lähetetään eli saatte vastaanottokuittauksen
−
Täytätte kaikki vaaditut kohdat
−
Huomioikaa, että liitetiedoston nimen maksimimäärä on 100 merkkiä
−
Kun kopioitte tilinumeronne, niin huolehtikaa, ettei numeroiden jälkeen ole
ylimääräisiä merkkejä tai välilyöntejä
−
Ette jätä viimeiseen hetkeen…
Kun hakemus on lähetetty sähköisen asiointipalvelun kautta, teidän ei tarvitse
toimittaa hakemusta uudemman kerran postitse tai sähköpostitse.
Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Kattilakoski
puh. 0295 018 817
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena 2,5
miljoonaa euroa maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Avustuksen
tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja
osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen. Avustusta voivat saada
kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta. Haku on avoinna 29.10.–
3.12.2018.
Lue lisää osaamiskeskushausta kotouttaminen.fi-sivustolta:
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/haettavissa-erityisavustustamaahanmuuttajien-osaamiskeskustoimintaan

Euroopan komissio on avannut unionin toimiin kuuluvan haun (AMIF-2018-AGINTE) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.
Haun kautta on tarkoitus rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa.
Haku on auki 31.1.2019 asti ja haettavana on 16,2 milj. euroa.
Haun painopisteet ovat seuraavat:
•
Local and regional integration networks
•
Legal migration projects with third countries
•
Support to victims of trafficking in human beings
•
Care for migrant minors, including unaccompanied minors
•
Engagement of diaspora communities on awareness raising
Lisätietoja (ec.europa.eu)

Työkaluja
Asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointiin on saatavilla maksuton ja monikielinen
menetelmä. Kykyviisaria voi käyttää suomeksi, selkokielellä, ruotsiksi,
englanniksi, arabiaksi, somaliksi ja kurdiksi (sorani). Asiakas voi täyttää kyselyn
sähköisesti tai paperilomakkeella, yksin tai ammattilaisen kanssa. Kykyviisari laskee
ja antaa vastaajalle arvion hänen työ- ja toimintakyvystään sekä ehdotuksia
toimintakyvyn kehittämiseksi. Ammattilainen voi tarkastella kyselyjen vastauksia
Kykyviisarin verkkopalvelussa ja tuottaa sieltä yksilö- ja ryhmäkohtaisia
tulosraportteja.
Kykyviisari on kehitetty Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja
toimintakyvyn muutos Solmu –koordinaatiohankkeessa (ESR). Menetelmä on
käännetty arabian-, somalin- ja kurdinkielille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
mobiTARMO-hankkeessa
(AMIF)
ja
kyselyn
soveltuvuutta
on
testattu
kotoutumiskoulutuksessa.
Osoitteesta www.kykyviisari.fi löydät koulutusmateriaalia ja -videoita sekä
paperilomakkeet kaikilla kielillä. Verkkokyselyä voit testata täältä.
Jos kiinnostuit ja haluaisit tietää lisää Kykyviisarista, ota yhteyttä:
Shadia Rask
projektipäällikkö, mobiTARMO-hanke
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
www.thl.fi/mobitarmo
Kuntaliiton TyöllisyysTiistaissa oli syyskuussa maahanmuuttoteema. Tallenne
löytyy osoitteesta
http://presenter.qbrick.com/?pguid=77f19174-04dd-4ed5-97de-87fb0aa9ab7f

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai
muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta sähköpostia:
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi.
Jaksamista kaamokseen!

