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Pirkanmaan uutiskirje 5/2019
Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2019 viides uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti. Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi.

Tiedoksi
Hanna Walleniuksen sijaisuus hankkeessa päättyy 14.6. ja Katariina Tcheuffa palaa aluekoordinaattoriksi
kesäloman jälkeen 29.7. Katariinan puhelinnumero on 0295 020 946 ja Hannan tavoittaa tarvittaessa sähköpostilla, @te-toimisto.fi.

Tapahtumia Pirkanmaalla
Kotoutumisentukena.fi-palvelun käyttöönoton Skype-klinikat
Skype-klinikalla on mahdollisuus saada apua kotoutumisentukena.fi-verkkopalveluun rekisteröitymiseen
sekä toiminnan ja tapahtumien ilmoittamisessa palveluun. Autamme esimerkiksi palvelun teknisten ominaisuuksien kanssa tai jos tarvitset apua ilmoituksen kirjoittamiseen ja oikolukuun. Saat myös neuvoja
siihen, miten viestit toiminnastasi viranomaisia puhuttelevalla tavalla.
Varaa aikasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ulla.lehtonen(at)ely-keskus.fi. Kerro viestissä mihin
aikaan haluat oman aikasi (klo 9 – 16) ja kuinka pitkän ajan arvioit tarvitsevasi (30 – 60 min). Saat paluupostissa Skype-kokouskutsun. Loput kevään klinikat järjestetään seuraavina keskiviikkoina:
12.6.2019
26.6.2019
Lisätietoja: Ulla Lehtonen
projektisuunnittelija ulla.lehtonen(at)ely-keskus.fi) / 050 3964756
Työ paras kotouttaja? –seminaari
Aika: 15.8.2019 klo 8:30 – 11:45
Paikka: Tampere, Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13)
Kohderyhmä: Seminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille
KIITO – kiinni työhön ja osaamisen –hankkeessa on pilotoitu vuosina 2017-2019, millä toimenpiteillä, tukitoimilla ja ohjauksella työssä kotoutuminen on mahdollista. Olemme kartoittaneet 107 maahanmuuttajan
ammatillista osaamista 15 toimialalla. Heistä 22 siirtyi kartoituksen jälkeen kotouttavaan valmennukseen
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työpajoilla ja 50 oli kotoutumassa työpaikalla. Työsopimuksen on KIITO-polulla allekirjoittanut 20 maahanmuuttajaa. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan pilotoinnin aikaisista kokemuksista ja tuloksista!
Ilmoittaudu KIITO-seminaariin viimeistään 8.8.2019
Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun kick-off 5.9. Tampereella
Kotoutumisentukena.fi on kotoutumisen parissa toimiville suunnattu valtakunnallinen verkkoyhteisö, joka
vahvistaa kotoutumista tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä. Tervetuloa tutustumaan uuteen työvälineeseen, joka kokoaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa yhteen osoitteeseen!
Aika: torstai 5.9.2019 klo 8:30-11
Paikka: Tampereen seudun ammattiopisto Tredun auditorio, Santalahdentie 10, Tampere
Tarjoamme osallistujille aamukahvit, siksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen.
Ilmoittautuminen kotoutumisentukena.fi kick-off -tilaisuuteen ke 28.8.2019 mennessä
Päivän ohjelma:
kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelu esittäytyy. Minkälaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia uusi verkkopalvelu tarjoaa asiakkailleni? Mitä hyötyä uudesta verkkopalvelusta on omaan työhöni? Miten verkkopalvelu tukee järjestöjä ja viranomaisia yhteistyössä? Äänessä kotoutumisentukena.fi projektipäällikkö
Milla Mäkilä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä verkkopalvelun käyttäjät,
jotka kertovat havainnoistaan ja kokemuksistaan verkkopalvelusta järjestön ja viranomaisen näkökulmasta. Aamupäivän aikana on mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja keskustella yhdessä siitä, miten saamme
parhaan mahdollisen hyödyn irti verkkopalvelusta Pirkanmaalla. Tavoitteena on yhdessä työstää suunnitelma konkreettisista jatkoaskelista, miten ja minkälaisella joukolla käyttöönotossa edetään. Tilaisuus on
suunnattu järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten, kuntien ja TE-toimiston työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka toimivat kotoutumisen edistämisen parissa.
Lisätietoja:
projektipäällikkö Milla Mäkilä / kotoutumisentukena.fi
milla.makila(at)ely-keskus.fi / 0295 021 060
Tilaisuuden järjestää Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Tehoa viranomaisyhteistyöhön kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun avulla – tervetuloa koulutukseen 5.9.!
Koulutuksessa paneudutaan järjestöjen ja viranomaisten väliseen viestintään ja yhteistyöhön asiakasohjauksessa sekä kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelun käyttöönottoon omassa organisaatiossasi.
Aika: torstai 5.9.2019 klo 12:30-15:30
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Paikka: Tampere (paikka vahvistuu myöhemmin ja osoitetiedot ilmoitetaan ilmoittautuneille henkilökohtaisesti elokuussa)
Mukaan: oma kannettava tietokone
Ilmoittautuminen kotoutumisentukena.fi-koulutukseen ke 28.8.2019 mennessä
Miksi kannattaa osallistua?
• Opit viestimään organisaatiosi toiminnasta tuloksekkaasti viranomaisia ja rahoittajia puhuttelevalla tavalla
• Saat tukea viranomaisyhteistyön kehittämiseen ja suoran viestikanavan toimintasi markkinoimiseen mm. TE-toimistossa, kunnan sosiaalitoimessa ja oppilaitoksissa
• Saat tukea sähköisen viestintävälineen käyttöönotossa ja toiminnan ilmoittamiseen kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa
• Olet mukana luomassa kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisöä verkossa ja pääset vaikuttamaan uuden työvälineen sisältöjen kehittämiseen
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten ja kuntien edustajille, jotka ohjaavat maahan muuttaneille
suunnattua, matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa Pirkanmaan alueella tai tiedottajille,
jotka viestivät ko. toiminnasta. Koulutukseen osallistuva henkilö tulee toimimaan oman organisaationsa
pääkäyttäjänä kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelussa ja vastaa verkkopalvelussa ilmoittamastaan toiminnasta ja/tai tapahtumista ja koulutuksista.
Lisätietoja:
projektipäällikkö Milla Mäkilä / kotoutumisentukena.fi
milla.makila(at)ely-keskus.fi / 0295 021 060
Koulutuksen järjestää Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Monikielisten Neuvontapalveluiden treffi Tampereella 23.8.
Paikka: Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, Tampere (Musiikkisali 3. krs)
Alustava ohjelma
09.45: Kahvit ja ilmoittautuminen
10.15: Alkusanat
10.30: Kansainväliset osaamispalvelut Tampereella
11.10: Mainion työ ja etäneuvonta
11.40: Lounasbuffet
12.40: Tampereen osaamiskeskustoiminta
13.40: Kototorin työ
14.10: Yhteistyö viranomaisten kanssa (case Kela)
14.40: Alporekisteri - mihin mennään?
15.10: Yhteistyön hahmottaminen neuvontapisteiden välillä
15.45-16: Päivän yhteenveto - missä seuraava kokous?
Ilmoittautuminen Neuvontapalveluiden treffiin

4.6.2019

Duunipolku – yrittäjyysvalmennus
Duunipolku järjestää yrittäjyysvalmennusta syksyllä 27.8.-10.10.2019 Tampereen ammattikorkeakoulussa. Valmennus toteutuu 1-2 päivänä viikossa. Ryhmään toivotaan erityisesti maahanmuuttajataustaisia
henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä. Valmennuksessa sparrataan yritysideoihin ja saa perustietoa liiketaloussuunnitelman teosta, markkinoinnista ja talousasioista.
Ryhmään otetaan noin 20 henkilöä. Valmennuksesta saa todistuksen (4 opintopistettä).
Koulutuksen sisällöt ja hakulinkki
Lisätietoja: Ulla-Maija Koivula, etunimi.sukunimi@tuni.fi, 0505702471

Muistathan katsoa myös kotouttaminen.fi tapahtumakalenterin!

Työkaluja
Monikielisiä materiaaleja
Kotona Suomessa –hankkeessa on kerätty yhteen dokumenttiin Monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan
ja kulttuuriin liittyviä materiaaleja maahanmuuttajille. Linkkien takaa löytyy yleistietoa Suomesta, työhön ja yrittäjyyteen liittyvää materiaalia, opiskelu- ja koulutusasiaa, asumisen ja arjen materiaaleja,
tietoa terveydestä, mielenterveydestä ja seksuaalioikeuksista, lasten kasvatuksesta, päivähoidosta ja
nuorista, turvallisuudesta ja rikoksista, vapaa-ajan materiaaleja sekä joidenkin palveluiden omakielisiä
esittelyitä.
Selvitys maahanmuuttajien koulutuksen hyvistä käytännöistä
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuosina 2016–2018 toteuttamassa arvioinnissa selvitettiin maahanmuuttajien koulutusjärjestelmään integroitumisen hyviä käytäntöjä. Selvityksen kohderyhmänä olivat erityisesti 14–21-vuotiaat ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajat. Kansainvälisiä hyviä käytäntöjä kartoitettiin Englannista, Irlannista, Norjasta, Saksasta ja Skotlannista.
Kotouttaminen.fi-blogikirjoitus: Mistä löydetään sopiva yritys maahanmuuttajalle?
Projektipäällikkö Ene Härkönen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta on kirjoittanut KIITO-hankkeen kokemuksista blogiimme.
Kotouttaminen.fi-blogikirjoitus: Kotoutuminen on aikaa vievä prosessi
Lue myös Kotona Suomessa –hankkeen projektipäällikkö Ilona Korhosen blogi-kirjoitus kotoutumisesta.
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Blogiteksti Eurooppaan tulleiden afgaaninuorten kokemuksista
Sos-lapsikylän nettisivuilta löytyy TUKENA-hankkeen kokemusasiantuntijana toimivan nuoren blogikirjoitus, jossa kuvataan Eurooppaan tulleiden afgaaninuorten kokemuksia nuoren itsensä kirjoittamana.
Tietoa eri maiden koulutus- ja tutkintojärjestelmistä
Opetushallituksen sivuilta löytyvät ohjauskäyttöön laaditut kaaviot eri maiden koulutus- ja tutkintojärjestelmistä. Kaavioista löytyvät eri tutkintonimikkeet (myös lähtömaan kielellä) sekä tutkintojen ohjeelliset suoritusajat. Koulutus- ja tutkintojärjestelmistä löytyy tietoa seuraavista maista: Intia, Irak, Kiina,
Pakistan, Syyria, Turkki, Venäjä ja Viro.
Neuvoo-appi
Maahanmuuttajainfo Mainiosta saa omakielistä neuvontaa myös Neuvoo-sovelluksen kautta: saat apua ja
opastusta arkisin klo 10 - 16 arabiaksi, dariksi, englanniksi, persiaksi, ruotsiksi, soraniksi, somaliksi ja venäjäksi. Neuvoo löytyy ilmaiseksi sekä Applen että Androidin App Storeista.
Tilastoja
Vuoden 2018 maahanmuuttajatilastoja on päivitetty ja löydät ne osoitteesta kotouttaminen.fi/pirkanmaa
(Excel-linkki sivun lopussa).
Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä
sähköpostia: katariina.tcheuffa(at)ely-keskus.fi.

