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Suomen Pakolaisapu on julkaisemassa pian selvityksen maahanmuuttajajärjestöjen tarpeista. Kuvassa
Järjestöhautomon koordinaattori Ella Virtanen esittelemässä selvityksen alustavia tuloksia TEM:n
järjestämässä Partnership, Integration and Civil Society -seminaarissa marraskuussa.

Kotoutumisentukena.fi on ollut avoinna
vuoden – jo 142 organisaatiota ilmoittaa
toiminnastaan palvelussa
Kotoutumisen parissa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteinen
verkkopalvelu on ollut toiminnassa vuoden. Kävijämäärät osoittavat, että palvelu on
otettu vastaan hyvin. Palveluun on rekisteröitynyt jopa 142 organisaatiota ja
toimintailmoituksia on julkaistu 460. Sivustolla on vierailtu jopa 13 000 kertaa.
Verkkopalvelu on otettu käyttöön palveluohjauksessa muun muassa Uudenmaan TEtoimistossa, Helsingin kaupungin sosiaalitoimessa, Tampereen
maahanmuuttajapalveluissa sekä Uudenmaan kotoutumiskoulutusta järjestävissä
organisaatioissa. Palvelussa toimintaa on haettu yli 3600 kertaa.

Lue lisää kotoutumisentukena.fi:ssä.

Aika ilmoittaa kevätkauden toiminta ja
tapahtumat palveluun!
Kevätkausi lähestyy ja nyt on aika ilmoittaa uudet ryhmät kotoutumisentukena.fi:hin
sekä tarkistaa, ovatko keväällä jatkuvan toiminnan tiedot ajan tasalla. Tästä pääset

kotoutumisentukena.fi:n kirjautumissivulle.
Oletko jo ottanut käyttöösi tapahtumakalenterin? Maahan muuttaneille suunnatun
toiminnan lisäksi kotoutumisentukena.fi:ssä voi ilmoittaa ja hakea työntekijöille ja
vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Tutustu kevään tapahtumiin ja
ilmoita oma tilaisuutesi mukaan! Kevätkaudella teemme nostoja kalenteriin
ilmoitetuista tilaisuuksista myös sosiaalisen median kanavissamme.

Kuva ELY-keskuksen Kotona Suomessa -hankkeen järjestämästä Maahanmuuttajien ja vieraskielisten
ääni kuuluviin vaikuttavalla osallistamistyöllä -seminaarista 19.11.

Kotoutumisentukena.fi:n ilmoituksia voi pian
näyttää myös muilla sivustoilla
Kotoutumisentukena.fi:n rajapinnat avautuvat pian. Tämä tarkoittaa, että palvelun
ilmoituksia voi näyttää leijukkeen avulla myös muilla sivustoilla. Käyttäjä voi itse tehdä
valintoja, mitä tietoja leijukkeella näytetään. Leijukkeella voi näyttää joko toiminta- tai
tapahtumailmoituksia. Leijukkeella näkyviä ilmoituksia voi rajata esimerkiksi järjestävän
organisaation tai sijainnin perusteella. Leijuke päivittyy, kun kotoutumisentukena.fi:hin
tulee uusia ilmoituksia. Tiedotamme rajapintojen avautumisesta tarkemmin
tammikuussa.

”Hyvän kohtaamisen avulla asiakas saa palveluja, joihin hänellä on oikeus ja jotka ovat hänen oman
tilanteensa kannalta merkityksellisiä. Hyvä kohtaaminen edistää maahan muuttanen uskoa, että
omaan elämään pystyy vaikuttamaan”, kertoi Kuntoutussäätiön tutkija Sirkku Varjonen Kohtaava
asiakastyö kotoutumisen avaimena -seminaarissa lokakuussa. Lue koonti seminaarin puheenvuoroista
ELY-keskuksen Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen uutiskirjeestä.

Blogikirjoitus: Mitä matalan kynnyksen
toiminta merkitsee kotoutumiselle? –
Kokemuksia kotoutumisentukena.fi:n
kehittämisestä
"Ohjaus matalan kynnyksen toimintaan ei vakiinnu osaksi maahan muuttaneita
ohjaavien viranomaisten perustyötä itsestään. Vaiva kannattaa kuitenkin nähdä, sillä
matalan kynnyksen toiminnalla on iso merkitys kotoutumiselle", kirjoittaa
kotoutumisentukena.fi:ssä työskennellyt Ulla Lehtonen.
Lehtonen siirtyi marraskuussa uusien tehtävien pariin ja blogikirjoituksessaan Lehtonen
kertoo oivalluksistaan kotoutumisnetukena.fi:n kehittämistyössä.
Lue blogikirjoitus kotouttaminen.fi:ssä.

Kotoutumisentukena.fi-koulutus järjestettiin marraskuussa Tampereella. Kuvassa Kaisa Kuuppo SPR:n
Tampereen osastosta sekä Ritva Pietarinen Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksestä.

Osallistu kotoutumisentukena.fiviestintäkoulutukseen
Miten kannattaa kertoa omasta toiminnasta ohjausta ja neuvontaa tekeville
viranomaisille ja muille toimijoille? Minkälainen on luotettava ja selkeä toimintailmoitus?
Mitä tietoa toiminnasta ohjausta ja neuvontaa tekevä kaipaa asiakasohjauksen tueksi?
Näihin kysymyksiin saat vastauksen kotoutumisentukena.fi-viestintäkoulutuksessa.
Lisäksi opastamme palvelun käytössä ja saat henkilökohtaista tukea oman
toimintailmoituksesi muotoilemiseen. Koulutuksen jälkeen organisaatiosi on rekisteröity
palveluun ja sinulla on palvelussa ainakin yksi toimintailmoitus, minkä jälkeen on
helppo jatkaa palvelun itsenäistä käyttöä.
Seuraavat koulutukset:
Raasepori
Aika: 13.1.2020 klo 16:30 – 20:00
Paikka: Järjestötila, Keskuskatu 59, 10300 KARJAA

Ilmoittaudu viimeistään 7.1.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tuusula
Aika: 22.1.2020 klo 17:00 – 20:00
Paikka: Kunnantalo, valtuuston kokoustila, Hyryläntie 16, 04300 TUUSULA.
Ilmoittaudu viimeistään 15.1.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Helsinki
Aika: 23.1.2020 klo 16:30 – 20:00
Paikka: Marttaliiton koulutustila, Lapinlahdenkatu 3 A, 6 kerros, 00100 HELSINKI
Ilmoittaudu viimeistään 16.1.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista
tukevien toimijoiden yhteistyön ja
tiedonvaihdon väline, joka vahvistaa

Yhteydenotot ja uutiskirjeen tilauksen
lopettaminen:
kotoutumisentukena(a)ely-keskus.fi

asiakasohjausta matalan kynnyksen
toimintaan sekä tukee suunnittelu- ja
koordinointityötä.

Tietosuojaseloste

