UUTISKIRJE 06-2018
Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 kuudes uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi.

Tiedoksi
Aluekoordinaattori kesälomailee 2.7.-3.8.
Toukokuussa
julkaistiin
blogi
alueen
hyvästä
verkostoyhteistyöstä:
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/verkostoyhteistyon-malleja-pirkanmaaltaja-keski-suomesta
Millaisia palveluja maakunnan tulee järjestää työhakijoille, yrityksille ja
kotoutumiseen? Mitä palvelujen rahoituksesta säädetään?
Maakuntauudistus muuttaa laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja.
Sen myötä pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-toimistojen tehtävät siirtyvät
vuoden 2020 alusta uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Työministeri Jari
Lindströmin tiedotustilaisuus asiaa koskevista hallituksen esityksistä ke 27.6.2018
klo 13.00.
Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa vn.fi/live
Kohtaamispaikka Mukana on auki koko kesän maanantaista torstaihin klo 12.00 –
17.00. Tervetuloa poikkeamaan yksin tai kollegoiden/asiakkaiden kanssa! Kahvi ja
muut tarjottavat ovat kaikille ilmaisia. Järjestämme kesällä viikko-ohjelmamme
lisäksi myös erilaisia retkiä ja tutustumisia, joista löytyy lisätietoa fb-ryhmästämme.
Kohtaamispaikka Mukanaan ovat kaikki tervetulleita. Erilaisia iloisia kohtaamisia
tapahtuu päivittäin. Mukanassa puhutaan ja harjoitellaan suomea. Kävijämme ovat
kotoisin eri maista ympäri maapalloa: Irak, Saksa, Italia, Kiina, Chile, Kuuba,
Pakistan, Intia, Norsunluurannikko, Iran, Espanja, Vietnam, Afganistan, Ghana,
Kongo, Etiopia, Somalia, Ruotsi jne. Myös ryhmiä käy tutustumassa Mukanaan ja
ensivierailun jälkeen on helpompi tulla uudestaan yksinään, kaverin tai lapsen
kanssa. Myös kantasuomalaiset ovat erittäin tervetulleita Mukanaan.
Osoitteemme on Hämeenpuisto 14 (katutaso, taloremontin ajan peitteen alla),
Tampere. Tervetuloa poikkeamaan milloin sinulle sopii! Myös isommat ryhmät ovat
erittäin tervetulleita kesänkin aikana. Toivomme, että ilmoittaisitte, milloin
haluaisitte tulla ryhmän kanssa. Facebook-ryhmämme löytyy hakusanalla
KohtaamispaikkaMukana - käythän tykkäämässä Mukanasta.

Tapahtumia Pirkanmaalla
Rikosuhripäivystys (RIKU) on hankekumppanina oikeusministeriön demokratia-, kielija perusoikeusasioiden yksikön toteuttamassa EU-hankkeessa Against Hate (20182019). Hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn
kehittäminen. Hankkeessa pyritään lisäämään yhteistyötä sekä koordinaatiota eri
toimijoiden kesken. Hankepaikkakunnat ovat Tampere ja Helsinki.
Tämä on Tampereen verkoston koollekutsu. Toivomme, että tulette mukaan
keskustelemaan kanssamme yhteistyöstä eri toimijoiden kesken ja mahdollisista
yhteistyömuodoista.
Verkoston
ensimmäinen
kokous
järjestetään
Rikosuhripäivystyksen tiloissa torstaina 30.8. klo 14.00 - 16.00 osoitteessa
Nalkalankatu 12 G, 2 krs. Pyynikki–tila. Ilmoittautumiset 15.8. mennessä:
https://fi.surveymonkey.com/r/6W3NFBN
Lisätietoja:
Toiminnanohjaaja/counselor Marjo Pahkala
Rikosuhripäivystys Pirkanmaan palvelupiste / Victims Support Finland
+358 45 8024834
Kotona Suomessa –hankkeen alustavia syksyn tapahtumasuunnitelmia (muutokset
mahdollisia)
- lokakuu: Hankemylly (maahanmuutto- ja kotoutumishankkeiden tapaaminen)
- loka-marraskuu: Järjestöt kotouttajina –tapahtuma neuvonta- ja ohjaustyön
ammattilaisille
- marras-joulukuu: ”Istu mun viereen” – Keskustelua osallisuudesta ja hyvistä
väestösuhteista
Kotona Suomessa –hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttama
webinaarisarja jatkuu syksyllä. Päivämäärät ja alustavat otsikot:
7.9. Laki kotoutumisen edistämisestä
5.10. Työperusteinen maahanmuutto
2.11. Kieli- ja kulttuurikysymykset asiakastyössä
14.12. Asiantuntijaraati vastaa kotoutumiseen liittyviin kysymyksiin
Tarkempia tietoja tulossa myöhemmissä uutiskirjeissä sekä tapahtumakalenterissa:
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

Tapahtumia muualla Suomessa
Olet lämpimästi tervetullut valtakunnalliseen Integration 2018 - Kaikki
kotouttamisesta suurtapahtumaan 18.–19.9.2018 Kulttuuritalolle Helsinkiin.
Integration 2018 -tapahtuma perustuu ajatukseen synergioista, kehittämisestä,
kumppanuuksista, kohtaamisesta ja dialogista. Tapahtumassa on tarjolla

monipuolista, vuorovaikutukselle
kotouttamisen kentältä.

ja

ideoinnille

tilaa

jättävää

ohjelmaa

Luvassa on mm. mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja, monimuotoista
ajatustenvaihtoa tapahtuman viiden pääteeman ympäriltä sekä näytteilleasettajien
ständitori. Ständitorille on mahdollista hakea paikkaa. Ständitorilla esittäytyvät
organisaatiot ja hankkeet saavat tiedon valinnasta sähköpostilla 10.7.2018.
Lisää kohtaamisia on luvassa iltatilaisuudessa 18.9. klo 17–20, jolloin rentoudutaan,
verkostoidutaan ja maistellaan makuja eri puolilta maailmaa kansainvälisten
taiteilijoiden viihdyttäminä.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 24.8. mennessä (response.questback.com)
Tilaisuuden verkkosivut: https://integration2018.com/

Uusia valtakunnallisia hankkeita
Sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien kiintiöpakolaisten hoidon saatavuutta
edistetään valtakunnallisesti
Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa on käynnistynyt
Sotatraumatisoituneiden kuntoutus, jonka kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina
Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Toiminnan
tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen
liittyvässä mielenterveystyössä.
Tiimissä työskentelee projektipäällikön lisäksi psykiatrian erikoislääkäri, psykologi,
palveluohjaaja, fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti. Asiakkaan hoidon tarpeen
arvio toteutetaan aina yksilön tilanteesta käsin. Potilasohjaus tapahtuu
terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä. Lähetepohjan ja lisätietoja löydät
Helsingin Diakonissalaitoksen sivuilta: www.hdl.fi.
Potilastyö keskittyy Helsinkiin, mutta konsultaatiota, koulutusta ja työnohjausta
kiintiöpakolaisten auttamiseen tarjotaan terveydenhuollon ammattilaisille
valtakunnallisesti. Potilastyön ohella hankkeessa kehitetään digivälitteinen hoitotyön
menetelmä, joka mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen arvioiden toteuttamisen
maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta.
Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Asiakkaan kotikunta huolehtii mahdollisista
tulkki- ja matkakustannuksista. Myös koulutuspalvelut ovat kunnille maksuttomat,
mutta kunnat huolehtivat mahdollisista kouluttajien matkakustannuksista.
Toiminta rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston (AMIF)
toimintatuella vuosina 2018–2020.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Projektipäällikkö Mari Tikkanen
puh. +358 50 314 2013
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Palveluohjaaja Irina Virtanen
puh. +358 50 5149744
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Työkaluja
Kototietokannasta on poimittu kotouttaminen.fi-sivustolle tietoja käyttöösi
alueittain. Tietoja on muuttoliikkeestä, väestörakenteesta, ulkomaalaistaustaisten
väestöryhmien määrän kehityksestä ja työllisistä toimialoittain. Sivulta löydät em.
linkkien lisäksi myös tietoja Kototietokannan vuoden 2017 tietojen
päivitysaikatauluista sekä ohjeita Kototietokannan käyttöön:
https://kotouttaminen.fi/kototietokanta
Osoitteesta https://kotouttaminen.fi/pirkanmaa löydät sivun alareunasta linkin
Word-dokumenttiin ”Järjestöjen ja seurakuntien toimintoja Pirkanmaalla”, joka on
tehty ohjaus- ja neuvontatyön tueksi. Löydät sieltä lyhyen kuvauksen toiminnoista ja
yhteystiedot. Ilmoitathan listan virheistä ja puutteista aluekoordinaattorille:
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi.
Töissä Suomessa Vantaan osahankkeen päätösseminaarissa 5.6.2018 esitettiin
lyhytdokumentti ”Venäjänkieliset talentit töissä Suomessa”. Dokumentti esittelee
yhdeksän ihmisen näkökulman korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien
työllistymiseen Suomessa. Dokumentissa tutustutaan kolmeen jo urapolun huipulla
olevan venäjänkielisen asiantuntijan tarinaan ja kuullaan myös heidän esimiestensä
ajatuksia monikulttuurisesta työyhteisöstä. Lopuksi tutustutaan kolmeen Vantaan
osahankkeeseen osallistujaan, jotka ovat vielä työuransa alussa.
jatuksia herättävä dokumentti esittelee todellisuuden, jossa sitkeät ammattilaiset
tekevät kaikkensa päästäkseen urapolulla eteenpäin. He haluavat tehdä töitä
Suomessa – mutta haluaako Suomi hyödyntää heidän osaamistaan?
Katso video tästä (YouTube)

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

