UUTISKIRJE 05-2017
Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2017 viides uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi.

Vielä ehtii!
Maahanmuuttajan mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa -seminaari
Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Helsinki, salit 1–3
Aika: Torstai 28.9.2017 klo 9–15.30
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä MONET järjestävät
seminaarin maahanmuuttajien mielen hyvinvoinnin edistämisestä arjessa.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita päättäjät, sote-alan sekä kunta- ja maakuntahallinnon
asiantuntijat ja kehittäjät, kotoutujia työssään kohtaavat ammattilaiset, ELYkeskusten asiantuntijat, kuntien monikulttuurisuuskoordinaattorit, järjestötoimijat,
tutkijat, oppilaitosten ammattilaiset, median edustajat ja muut aiheesta
kiinnostuneet.
Pyydämme paikan päälle saapuvia ilmoittautumaan torstaihin 21.9. mennessä
osoitteessa http://bit.ly/2x0QbtE. Mikäli seuraat seminaaria omalta koneeltasi,
sinun ei tarvitse ilmoittautua tilaisuuteen ennakkoon. Pääset katsomaan
verkkolähetystä tämän linkin kautta: http://videonet.fi/thl/20170928/. Esitykset
ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja THL:n MONETasiantuntijaverkoston YouTube-kanavilla muutama päivä tilaisuuden jälkeen.
Lisätietoja: Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, etunimi.sukunimi@tem.fi
Tarkempi ohjelma osoitteessa kotouttaminen.fi
Oleskelulupien tyypit sekä niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet -luento
Aika: Perjantai 6.10.2017 klo 9–11
Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, neuvotteluhuone 304
Maahanmuuttoviraston asiantuntija esittelee koulutuksessa eri oleskelulupatyyppejä
sekä niihin liittyviä prosesseja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Koulutuksessa käsitellään
muun muassa seuraavia kysymyksiä:
- Millaisen luvan tarvitsee, jos haluaa tulla opiskelemaan tai tekemään työtä
Suomessa?
- Minkälainen oleskelulupa voidaan myöntää perhesiteen perusteella?
- Mitä tarkoittaa määräaikainen oleskelulupa? Entä pysyvä?
- Koska oleskelulupa myönnetään tilapäisenä ja jatkuvana?
- Minkälaisilla muilla perusteilla voi saada oleskeluluvan?

Koulutusta on mahdollista seurata myös verkkoyhteyden kautta, linkki
etäosallistujille lähetetään sähköpostitse pari päivää ennen tilaisuutta. Luento
tallennetaan kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-tilille. Koulutus on
maksuton.
Koulutus kuuluu Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen
vuosina 2017–2018 toteuttamaan luentosarjaan, jossa käsitellään kotouttamisen
teemoja joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina.
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään perjantaina 29.9.2017 kello 12 mennessä.
EUSA-hankehaku on avoinna 2.10.–3.11.2017. Hakuklinikat järjestetään 10.–11.10.
Helsingissä. Lisätietoa eusa-rahastot.fi-sivustolta

Tiedoksi
Maksuton ja kaikille avoin Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu
käytettäväksi koko Suomessa. Info-Langosta saa opastusta esimerkiksi asumiseen,
työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin
liittyvissä kysymyksissä. Palvelua on saatavilla puhelimitse, Skypen välityksellä tai
videoyhteydellä etäpalvelupisteestä. Suomen lisäksi neuvontaa saa englannin,
venäjän, ranskan, arabian, soranin, somalin, kiinan, thain, darin/farsin ja
swahilin/kiswahilin kielillä. Lue lisää palvelun nettisivuilta (info-lango.fi)
Koko Kylä kotouttaa –hankkeen elokuun uutiskirje (kylatoiminta.fi) kertoo
kuulumiset Kemiönsaaren Taalintehtaalta.
Vientiliiketoimintakoulutus työttömille maahanmuuttajille
TAMK:n TOITA-hanke (ESR) järjestää koulutuksen, jossa opiskelija saa 3 kk
koulutuksen TAMK:ssa vientiliiketoimintaosaamiseen ja 3 kk työharjoittelun
yrityksessä Pirkanmaan alueella. Koulutus alkaa 19.2.2018 ja päättyy 17.8.2018.
Ennen koulutusta järjestetään koulutukseen valituille infotilaisuus to 8.2.2018 klo 14.
Koulutus on omaehtoista ammatillista täydennyskoulutusta. Hakijan tulee olla työtön
työnhakija, jolla on taustalla kotoutumiskoulutus tai muulla tavoin saavutettu
perustyöllistymisvalmius.
Lähtötaso: ammattitutkinto, pitkä työkokemus tai hyvä toimialaosaaminen
Kielitaito: suomi tai englanti (B-taso), oman äidinkielen paras taso
Muut taidot: tietotekniset taidot, MS-Office
Koulutukseen voi hakea lähettämällä lyhyen kirjallisen hakemuksen ja cv:n
osoitteeseen toita(at)tamk.fi 27.10.2017 mennessä.

Tapahtumia Pirkanmaalla
Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin alueellinen
seminaari Tampereella 4.10.2017

Seminaarin avulla tuetaan turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisten
lapsiperheiden kanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi kartoitetaan
perheille jo olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia.
Seminaari on tarkoitettu työntekijöille vastaanottokeskuksissa ja alaikäisyksiköissä,
ensi- ja turvakotiyhdistyksissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä,
yhdistyksissä, seurakunnissa sekä päättäjille ja vapaaehtoisille. Alla olevasta linkistä
löytyvät
seminaarin
tavoitteet,
ohjelma
ja
ilmoittautumislomake:
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijanaalueseminaari-tampere/
MLL Tampereen osaston monikulttuurinen toiminta, syksy 2017
Tarinateltta kätkee sisäänsä sadut maailman eri kolkista, monilla kielillä kerrottuna.
Teltta innostaa myös omien kertomusten luomiseen ja siellä saa halutessaan taltioida
oman tarinansa osaksi MLL Tampereen osaston Kaiken Maailman Tarinoita kokoelmaa. Seuraa Tarinateltan tarkempaa aikataulua ja ilmoittelua MLL Tampereen
osaston Internet-sivuilla. MLL:n Laivapuiston perhetalo sijaitsee Tampereella
osoitteessa Tiiliruukinkatu 1 ja Pereenkulman perhekeskus Pirkkalassa osoitteessa
Selininranta 2.
24.10. Tarinateltta Laivapuiston perhekahvilassa: tule tallentamaan oma
kertomuksesi kokoelmaan
7.11. Monikielisiä satuhetkiä Laivapuiston perhekahvilassa
Kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivä Hämeenkyrössä
10.11.2017
Ohjelma on vielä auki ja voi muuttua, päivä alkaa kuitenkin kahvilla 9.15-9.45.
Paikkana on Ammatti-instituutti Iisakin auditorio, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö.
Lounas ja matkat omalla kustannuksella, aamu- ja iltapäiväkahvit tarjoaa järjestäjä.
Tampereen linja-autoasemalta (reitti kulkee Rautatieaseman ja Keskustorin kautta)
lähtee bussi Hämeenkyröön 8.30 ja on perillä 9.15. Bussista kannattaa jäädä pois
Härkikujan pysäkillä ja siitä on Iisakkiin matkaa n. 200 metriä. Sitovat
ilmoittautumiset 3.11. mennessä osoitteeseen kari.holma(at)hameenkyro.fi.
Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -koulutus Urjalassa 16.11.
EU AMIF Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa –hanke järjestää
asumistaitokoulutuksen, joka on suunnattu maahanmuuton ja asumisen kanssa työtä
tekeville, kuten isännöitsijät, huoltomiehet, asumissihteerit, palveluneuvojat,
maahanmuuttokoordinaattorit, pakolaisohjaajat, sosiaalialan työntekijät ja
seurakunnat. Tarkempi ohjelma tulossa myöhemmin.
Lisätietoja: Hankekoordinaattori Pirja Peltomäki, puh. 0295 250 821,
etunimi.sukunimi@ara.fi
Kotoutumisen avaimet – vahvalla yhteistyöllä hyviin käytäntöihin Tampereella
Vapriikissa 21.11.2017
Kotona Suomessa (ESR) ja SPR:n Starttivoimaa-hanke (AMIF) järjestävät yhteistyössä
koko päivän verkostoitumistapahtuman viranomaisille ja kolmannen sektorin

toimijoille. Tarkempi ohjelma
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi

ja

kutsut

lähetetään

erikseen.

Lisätietoja:

Tapahtumia muualla Suomessa
Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -koulutus
Aika: torstai 19.10. klo 9-12
Paikka: ARA, Vesijärvenkatu 11 A, 4 krs, Lahti
EU AMIF Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa –hanke järjestää
asumistaitokoulutuksen, joka on suunnattu maahanmuuton ja asumisen kanssa työtä
tekeville, kuten isännöitsijät, huoltomiehet, asumissihteerit, palveluneuvojat,
maahanmuuttokoordinaattorit, pakolaisohjaajat, sosiaalialan työntekijät ja
seurakunnat. Ilmoittautumiset 12.10. mennessä, linkistä löytyy myös tarkempi
ohjelma.
Etäyhteydellä on myös mahdollista osallistua. Tilaisuus lähetetään striimattuna klo
9-10.40. Koulutus videoidaan ja on katsottavissa myöhemmin verkossa.
Materiaalipaketti maahanmuuttajien asumisen erityiskysymyksistä kootaan verkkoon
www.ara.fi
Perheryhmäkotipäivät Turussa 23.-24.10.
Kotouttamisen osaamiskeskus yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun
ammattikorkeakoulun kanssa järjestää Turussa perheryhmäkotipäivät. Ensimmäisen
päivän ohjelmassa on puheenvuoroja mm. asumisyksikön työn arjesta ja
sinnikkyydestä, työssä jaksamisesta sekä väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja
radikalisoitumisesta.
Toinen
päivä
järjestetään
yhteistyössä
Turun
ammattikorkeakoulun koordinoiman Sata omenapuuta –hankkeen kanssa. Päivän
aikana kuullaan muun muassa hankkeen sadosta sekä siitä, miten ilman huoltajaa
tulleiden alaikäisten vastaanoton haasteita on ratkaistu Ruotsissa. Tarkempi ohjelma
ja ohjeet ilmoittautumiseen tulevat myöhemmin.
Ajankohtaista tietoa ulkomaisista koulutusjärjestelmistä - tarkastelussa Irak,
Syyria, Venäjä, Viro, Ukraina ja Kiina
Aika: 31.10.2017
Paikka: Helsinki
Koulutus on maksullinen ja se on suunnattu korkeakoulujen opiskelijavalinnasta
vastaaville sekä maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan parissa työskenteleville.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 6.10. mennessä OPH:n sivuilla
Kotona Suomessa (ESR) ja Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) ovat aloittaneet
syyskuussa kotouttamisen webinaarisarjan. Suunnitelmana on järjestää tilaisuuksia
säännöllisesti kuukauden ensimmäisenä perjantaina kello 9-11. Loppuvuodelle
suunniteltuja aiheita ovat maahanmuuttajan reitit työelämään (3.11.) ja kolmas
sektori kotouttamistyössä (1.12.). Webinaareista tiedotetaan Kotona Suomessa uutiskirjeissä ja kotouttaminen.fi-tapahtumakalenterissa.

Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke järjestää Helsingissä 15.11.2017
seminaarin "Minne mä menen nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017. Seminaarissa
käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen paperittomien asemaan ja tilanteeseen
Suomessa. Tilaisuudessa kuullaan mm. PICUMin (the Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants) asiantuntijan puheenvuoro. Puhujina on
myös oikeustieteen asiantuntijoita ja paperittomuuden parissa työskenteleviä.
Seminaari on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille,
kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille sekä muille kiinnostuneille.
Seminaaritila ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudelle on varattu aikaa klo 9-15, mutta
kesto tarkentuu myöhemmin.
Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset:
Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, etunimi.sukunimi@pakolaisneuvonta.fi

Hankkeet
OSKU – Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi (AMIF) 1.6.201730.4.2018
ELY-keskuksissa on aloittanut uusi valtakunnallinen OSKU – Täsmäohjaus pakolaisten
kuntiin siirtymisen tueksi –hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on oleskeluluvan
saaneiden henkilöiden entistä nopeampi siirtyminen vastaanottokeskuksista kuntiin.
Valtakunnallisen hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien, valtionhallinnon ja
vastaanottokeskusten yhteyshenkilöt sekä myönteisen kansainvälisen suojelun
päätöksen saaneet turvapaikanhakijat.
Kunnille suunnataan materiaalia, josta on tukea arjen työhön ja joka houkuttelee
kuntia uusien pakolaisten vastaanottoon. Kuntien asuntoneuvontaa kehitetään ja
pyritään parantamaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja rakentamaan uusia
yhteistyömalleja. Samalla selvitetään kuntien asuntomarkkinoiden tilannetta nyt ja
tulevaisuudessa. Kaikilla Suomen kunnilla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen.
Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. ELY–alueilla (Uusimaa, Pirkanmaa,
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kaakkois-Suomi/Häme, Keski-Suomi) toimii yhteensä
kuusi hankesuunnittelijaa eripituisissa työsuhteissa. Pirkanmaan suunnittelija on
Marjo Anttila, puh: 0295 023 084, sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.
Lisätietoja:
Hankepäällikkö
Timo
Konttinen,
puh:
0295
023
034,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Avustukset
Sylvia-hankkeessa
jatketaan
kiireellistä
uudelleensijoitusta
vaativien
kiintiöpakolaisten, ns. hätätapausten, vastaanottoon osallistuvan kuntaverkoston
rakentamista. Tavoitteena on, että kuntaverkosto voisi vastaanottaa Suomen
kiintiössä vuosittain tulevat noin 100 kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevaa
kiintiöpakolaista nopealla aikataululla. Lisätuen avulla vahvistetaan kuntien
mahdollisuuksia varautua hätätapauksina saapuvien mahdollisesti tarvitsemiin
erityispalveluihin. Lisätietoa: kotouttaminen.fi

Työkaluja
Kotouttamisen osaamiskeskus on julkaissut Alaikäisen tukemisen käsikirjan
(kotouttaminen.fi). Ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina tulleille alaikäisille
perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö ovat keskeisiä kasvun ja kehityksen
ympäristöjä. Psykososiaalista tukea tarjoava toiminta auttaa lasta ja nuorta
eteenpäin uudessa ja haastavassa tilanteessa. Käsikirjan tavoitteena on vahvistaa
alaikäisten asumisyksiköissä työskentelevien osaamista psykososiaaliseen tukeen ja
traumatietoiseen työskentelyotteeseen liittyen. Asumisyksiköiden henkilökunta voi
lukea käsikirjaa itsekseen. Käsikirjaa voidaan käyttää myös henkilöstön
kehittämisessä luomaan kaikkia työntekijöitä sitovaa yhteistä perustaa ja jaettua
ymmärrystä. Lisäksi käsikirjassa on myös useita käytännön työtä tukevia liitteitä.
Helsingin kaupungin yrittäjyyspalvelukeskus NewCo Helsinki on koonnut
"Yrittäjäksi Suomeen – Mitä lupia tarvitset?" -verkkojulkaisun maahanmuuttajille,
jotka suunnittelevat yrittäjyyttä Suomessa. Samalla palvellaan myös ulkomailla
asuvia henkilöitä, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista Helsinkiin tai muualle
Suomeen. Julkaisun tavoitteena on muun muassa ohjata yrittäjäksi aikovia
lupaviidakossa sekä toimia yritysneuvojien ja muiden aiheen parissa työskentelevien
apuna päivittäisessä neuvontatyössä. Julkaisu löytyy osoitteesta newcohelsinki.fi
suomeksi ja englanniksi.
Globe Art Pointin päätehtävänä on tukea ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden
työllistymistä, tuotantojen järjestämistä ja rahoitusta. He jakavat myös laajemmin
mm. yleistä tietoa yhdistystoiminnasta, työttömyysetuuksista ja kotoutumisesta
englanniksi. Osoitteessa globeartpoint.fi on koottuna sähköisiä oppaita.

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

