UUTISKIRJE 11-2018
Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 yhdestoista ja viimeinen 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
Kohtaamispaikka Mukana järjestää joulujuhlan keskiviikkona 19.12. klo 14-17.
Tervetuloa kokemaan lämmintä tunnelmaa ja jouluisia tuoksuja!
Pirkanmaan Verkostovoimala 5.2.2018 kello 13-16 Tampereella
Tervetuloa hakemaan tukea ja voimaa työhön toisilta ammattilaisilta! Verkosto
kokoontuu tällä nimellä ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on löytää
yhteistyökumppaneita ja vertaistukea sekä koordinoida kotoutumis- ja
maahanmuuttotyön ajankohtaisia asioita. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille
maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville sekä siitä kiinnostuneille tahoille.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin, kun tilavaraus on varmistunut.
Ilmoittautuminen 28.1.2019 kello 16 mennessä
Lisätietoja: Hanna Wallenius, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tapahtumia muualla Suomessa
TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ JA VASTAKKAINASETTELUA PURKAVA TYÖOTE työpaja 5.2.2019 kello 12.30–16.00
Paikka: Helsinki, Etelä Esplanadi 16, Sonckin Sali
Turvallisuuden tunne on keskeinen hyvinvoinnin osa-alue asuinalueilla ja
naapurustoissa. Kansallisissa ohjelmissa kiinnitetään huomiota vastakkainasettelun
purkamiseen, toimivaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön paikallisen turvallisuuden
ja
asukkaiden
turvallisuuden
tunteen
edistämiseksi.
Oikeusministeriö,
rikoksentorjuntaneuvosto, Naapuruussovittelun keskus sekä Koneen säätiön
rahoittama depolarize.fi-hanke järjestävät ”Turvallinen asuinympäristö ja
vastakkainasettelua purkava työote” -työpajan Helsingissä. Työpaja on suunniteltu
asuinalueiden turvallisuushuolia ja häiriöitä työssään kohtaaville toimijoille, kuten
isännöitsijöille, asumisneuvojille, yhteisökoordinaattoreille, asuinalueilla toimiville
järjestöille ja poliiseille, jotka kaipaavat arkityöhönsä uusia menetelmiä ja
yhteistyöideoita tukemaan Suomessa jo käytössä olevia toimintamalleja.
Työpaja on osittain englanninkielinen ja tulkataan tarvittaessa. Mikäli tarvitset
tulkkausta, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Ohjelma:
12.30 – 13.00 Tilaisuuden avaus
Asukkaiden turvallisuuden tunne, erityisasiantuntija Saija Sambou, OM
Väestösuhteet ja turvallisuuden tunne, hankekoordinaattori Mia Luhtasaari, OM
13.00 – 13.30 Vastakkainasettelua purkava työmuoto: kuinka tunnistaa tilanteet
ennen eskaloitumista? Keskustelu
Hankejohtaja Miriam Attias, depolarize.fi ja Naapuruussovittelun keskus
13.30 – 14.00 Belfastin naapurustojen opit, teema 1 (tarkentuu) ja miten voidaan
soveltaa Suomeen?
Laurel Randall ja Mary Lynch, mediation practitioner, Mediation Northern Ireland
14:00 – 14.30 Kahvi
14.30 – 15.00 Belfastin naapurustojen opit, teema 2
Laurel Randall ja Mary Lynch
15.00 – 15.30 Belfastin naapurustojen opit, teema 3
Laurel Randall ja Mary Lynch
15.30 – 16.00 Tilaisuuden päätös ja jatko
Ilmoittautuminen työpajaan 25.1.2019 mennessä
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Saija Sambou OM, puh. 050-4093083
Hankekoordinaattori Mia Luhtasaari OM, 050-3081295
Hankejohtaja Miriam Attias depolarize.fi, Naapuruussovittelun keskus, puh. 0405618376
Linkki sivulle ja ilmoittautumisohjeisiin:
http://www.depolarize.fi/2018/11/15/tyopaja-turvallinen-asuinymparisto-javastakkainasettelua-purkava-tyoote/

Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin!

Työkaluja
Kotona Suomessa -hanke järjesti 26.11. tilaisuuden ”Onnistunut kotoutuminen omakielinen yhteiskuntaorientaatio osaksi kotoutumispalveluita”.
Tilaisuuden PowerPoint -esitykset ovat Kotona Suomessa -hankkeen sivuilla. Osa
päivän esityksistä on myös videotallenteena katsottavissa työ- ja elinkeinoministeriön
Kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla.
ICOON for Refugees on ilmainen Android-sovellus, joka on kehitetty yhteistyössä
avustusorganisaatioiden, kuten Saksan Punaisen Ristin kanssa. Se on suunniteltu
erityisesti pakolaisten tarpeisiin ja auttamaan heitä tulemaan ymmärretyiksi kaikissa
mahdollisissa tilanteissa.
KYKY II -hanke on tuottanut somaliksi ja arabiaksi puhuvan mobiilikäyttöisen
Helsingin kaupungin palveluista kertovan infopalvelun, jonka käyttäminen ei vaadi
lukutaitoa. Löydä Helsinki -infopalvelu on väline itsenäiseen tiedonhakuun sellaisille,
jotka eivät osaa lukea tai käyttää tietokonetta.

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai
muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta sähköpostia:
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi.
Rauhallista ja rentouttavaa vuoden vaihdetta!

