UUTISKIRJE 08-2018
Arvoisa yhteistyökumppani!
Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 kahdeksas uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Pirkanmaalta sekä valtakunnallisesti.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi.

Tiedoksi
Uskontojen
yhteistyöjärjestö
USKOT-foorumi
käynnistää
yhteistyössä
Rikosuhripäivystyksen kanssa tiedonkeruun Suomessa tapahtuneista viharikoksista.
Uhrien kokemuksiin perustuva raportointi toteutetaan Suomessa ensimmäistä kertaa
ja sen tarkoituksena on kerätä viranomaistiedon tueksi tietoa viharikoksista sekä
kehittää tapoja tukea viharikosten uhreja.
Ilmoituksen viharikoksesta voi tehdä viharikoksen uhri, uhrin läheinen tai rikoksen
silminnäkijä, ja ilmoittaa voi, vaikkei rikosta olisi ilmoitettu poliisille. Ilmoituksen
voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi sekä darin tai somalin
kielellä.
Ilmoituksia
kerätään
15.10.
asti
sivulla
www.uskotresa.fi/viharikosraportointi.
Lisätietoja:
Inka Nokso-Koivisto, toiminnanjohtaja, USKOT-foorumi
inka.nokso-koivisto(at)uskot.fi
050-5822301

Tapahtumia Pirkanmaalla
Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat -webinaari
Aika: Perjantaina 5.10.2018 klo 9–11
Webinaaria voi seurata omalta koneelta paikasta riippumatta. Webinaarin
kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajia työssään kohtaavat ja heidän
parissaan työskentelevät ammattilaiset. Tavoitteena on antaa tietoa kansainvälisten
osaajien rekrytoinneista ja niiden tukemisesta ja haasteista sekä kertoa työnantajien
ja osaajien kokemuksista. Koulutuksessa on puheenvuorot mm. TalentBoosttoimenpideohjelmasta, työvoiman liikkuvuutta Euroopassa edistävästä EURESpalvelusta, Business Finlandin ja TalentHub Joensuun asiantuntijoilta, Hidden Gems
-hankkeesta sekä kansainvälisiä osaajia rekrytoivilta yrittäjiltä. Puheenvuorot on
nauhoitettu etukäteen.
Ilmoittaudu 3.10.2018 klo 12 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/5C1BBE654EBF26D4
Ilmoittautuneille välitetään sähköpostiin päivää ennen tilaisuutta linkki, josta pääset
katsomaan webinaaria sekä osallistumaan keskusteluun esittämällä kommentteja

interaktiiviseen ilmoitusseinään perjantaina 5.10. klo 9–11. Webinaarin seuraaminen
onnistuu parhaiten Mozilla- ja Chrome-selaimilla. Webinaari on katsottavissa vapaasti
myös jälkikäteen kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-tilillä.
Lisätiedot: Aluekoordinaattorit Tanja Manner, Päivi Ruotsala ja Hanna Wallenius
sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Talent Boost Summit 2018
Time: November 7, at 8:45–15:30
Venue: Sokos Hotel Torni Tampere Conference centre, Ratapihankatu 43, Tampere
Companies, city developers, business service experts and international talents share
their views and tools, come and join the dialogue! Key notes will be heard from
Product Marketing Manager Yacine Samb, Google and CEO Miriam Holstein, Bayer
Nordic. Check out the entire programme online (businessfinland.fi) and sign up by
26th of October: https://www.lyyti.fi/reg/talentboostsummit2018.
The event is aimed at representatives of companies and HR professionals. Also cities,
business service providers, Ministries, professional and business communities, higher
education institutes as well as policymakers and international talents are warmly
welcome.
Please note that there will be a webcast from the event and photos will be taken.
The link of the webcast will be shared later. The language of the event is English.
The event is free of charge. For more info, please contact
•
Project
Assistant
Eero
Miettinen,
Business
Tampere,
eero.miettinen(at)businesstampere.com
•
Project Assistant Regina Ainla, Ministry of Economic Affairs and Employment,
Regina.Ainla(at)tem.fi
Kotoutujien koulutuspolut –seminaari 27.11.2018 klo 9-15 Tampereella
Paikka: Monitoimitalo 13, Wivi Lönn –sali, Satakunnankatu 13 (sisäänkäynti
Pellavatehtaankadulta)
Aamupäivän
aikana
kuulemme
asiantuntijapuheenvuoroja
aikuisten
maahanmuuttajien oppimisesta ja opettamisesta sekä ohjauksen merkityksestä
koulutuspoluilla. Lounaan jälkeen iltapäivällä jatkamme työpajatyöskentelyllä
teemoilla Testaus, arviointi ja ohjaus, Tuetun kotoutumisen polku sekä Fast Path.
Päivän työskentelyn tuloksia hyödynnetään tulevien palveluiden suunnittelussa.
Toivomme mukaan ammattilaisia laaja-alaisesti koulutuksen, opetuksen, ohjauksen
ja neuvonnan aloilta ja pyydämmekin teitä jakamaan tietoa seminaarista eteenpäin.
Tilaisuuden tarkempi kutsu ilmoittautumislinkkeineen lähetetään myöhemmin.
Lisätietoja (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi):
Marja Huttunen, maahanmuuttopäällikkö
Hanna Wallenius, aluekoordinaattori
Marjo Anttila, maahanmuuttoasiantuntija

Istu mun viereen – Keskustelua osallisuudesta ja toimivista väestösuhteista
10.12.2018 kello 14-17 Tampereella
Paikka: Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Wivi Lönn –sali
Mitä vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumisen kanavia meillä on Pirkanmaalla,
mitä voisimme parantaa? Kenen ääni kuuluu ja kuinka kauas? Mitä keinoja meillä on
väestösuhteiden edistämiseksi? Tule kuuntelemaan toimijoiden esittelyitä ja
osallistumaan kaikille yhteisiin teemakeskusteluihin!
Tapahtuma on suunnattu maahan muuttaneiden ja kotoutujien kanssa
työskenteleville järjestötoimijoille, kouluttajille ja viranomaisille. Tapahtuman
järjestävät yhteistyössä Kotona Suomessa –hanke, DIDAR ja Against Hate –hanke.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen tulossa myöhemmin.
Lisätietoja:
Hanna Wallenius/Kotona Suomessa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Sari Mattila/DIDAR: etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi
Marjo Pahkala/Against Hate: etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi
Kotona Suomessa –hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttaman
webinaarisarjan syksyn muut päivämäärät ja alustavat otsikot:
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
Starttivoimaa -hankkeen toiminnallinen loppuseminaari 7.11.2018 Helsingissä
Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki (huomaa alkuperäisestä suunnitelmasta
muuttunut paikka)
Seminaari kokoaa yhteen vapaaehtoiset, järjestöt ja viranomaiset keskustelemaan ja
kuulemaan kotoutumisen malleista ja työkaluista. Akvaariokeskustelussa avautuu
mahdollisuus sukeltaa muiden asiantuntijoiden kanssa dialogiin. Pääset myös
osallistumaan viranomaisten ja järjestöjen yhteisenä työkaluna käytetyn Starttipajan
simulointiin. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Valtakunnallisen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston ja Suomen Punaisen Ristin
Starttivoimaa -hankkeen kanssa.
Ilmoittaudu viimeistään 30.10.2018: https://www.lyyti.in/starttivoimaa
Lisätiedot:
Anna Tenho etunimi.sukunimi @punainenristi.fi / 020 701 2264
Maria Pikkarainen etunimi.sukunimi@punainenristi.fi / 020 701 2159

Ennakkotieto kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivästä
Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut järjestävät
yhteistyössä kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivän
9.11.2018 klo 9:00 – 15:30.
Paikka: Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, 40100
Jyväskylä.
Päivän ohjelma sekä ilmoittautumislinkki lähetetään alkusyksystä. Lisätietoja:
Margarita Goda-Savolainen, 014-2663434, margarita.goda-savolainen(at)jkl.fi
Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 15.11.2018
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen Pakolaisesta kuntalaiseksi verkostopäivä Helsingissä kokoaa jälleen pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen
kuntatoimijoita verkostoitumaan, jakamaan hyviä käytäntöjä ja pohtimaan yhdessä
vastaanoton ajankohtaisia kysymyksiä. Verkostopäivä on maksuton, koko päivän
tilaisuus. Tilaisuus on suunnattu kunnissa pakolaisten vastaanoton parissa toimiville.
Verkostopäivän aiheena on pakolaisten vastaanoton kehittäminen uudistuvassa
kunnassa. Ohjelmaa työstetään parhaillaan ja se valmistuu alkusyksystä. Vinkkaa
meille hyvä puhuja tai aihe, josta erityisesti haluaisit kuulla! Onko työssäsi tullut
eteen haaste, johon toivot ratkaisua tai onko kunnassasi kehitetty verkostopäivän
teemaan liittyvään haasteeseen toimiva ratkaisu? Kerro meille siitä, ja tule
esittelemään hyvä käytäntö muille kuntatoimijoille.
Voit lähettää toiveita ja ehdotuksia tilaisuuden teeman mukaisiksi sisällöiksi Sylviahankkeen sähköpostiin: sylvia@tem.fi.

Uusia hankkeita
Against Hate -hanke kehittää viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä
Rikosuhripäivystys on mukana oikeusministeriön koordinoimassa Against Hate hankkeessa, jonka tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn
kehittäminen. Hankkeessa keskitytään viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä
viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen
vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen
kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ja koordinaatiota eri
toimijoiden kesken. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.
Lisätietoa:
Hankepäällikkö Milla Aaltonen, oikeusministeriö, milla.aaltonen(at)om.fi, +358 29
515 0061
Toiminnanjohtaja
Leena-Kaisa
Åberg,
kaisa.aberg(at)riku.fi, +358 50 3378 703

Rikosuhripäivystys,

leena-

Ote työhön –hanke (2017-2019) on suunnattu maahanmuuttajille, jotka ovat olleet
pitkään poissa työelämästä tai joilla on jäänyt kotoutumiskoulutus kesken. Tavoite
on, että hankkeeseen osallistujien työllistymisvalmiudet paranevat hankkeen aikana.
Hankkeessa koulutetaan myös vertaisohjaajia hankkeen työelämäohjaajiksi. He
työskentelevät hankkeessa mukana olevilla työpaikoilla. Hankkeessa luodaan uusi
tapa, jolla ammattiliitot ja niiden yhdistykset kehittävät työllistymistä tukevaa
toimintaa. JHL on mukana luomassa uutta toimintamallia, ja jatkossa myös muut
ammattiliitot voivat osallistua toimintamallin kehittäjinä ja levittäjinä.
Hanke auttaa myös työnantajia ja työyhteisöjä parantamaan kulttuurien välistä
vuorovaikutusta ja suomen kielen oppimisen tukemista työpaikoilla. Näin myös
parannetaan myös työnantajien valmiuksia maahanmuuttajien palkkaamiseen.
Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL.
Osatoteuttajia ovat Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennus, Tampereen
aikuiskoulutuskeskus, ja Tampereen yliopisto. Yhteistyökumppanina on Julkisten ja
hyvinvointialojen liitto JHL. Hankkeessa ovat mukana myös Naistari, Monika-naiset,
Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella.
Työnantajakumppaneina mukana ovat mm. HUS-tukipalvelut, Palmia Oy, Helsingin
kaupungin Palvelukeskus, Hopeatien hoivakoti.

Avustukset
Euroopan komissio on avannut unionin toimiin kuuluvan haun (AMIF-2018-AGINTE) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.
Haun kautta on tarkoitus rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa.
Haku on auki 31.1.2019 asti ja haettavana on 16,2 milj. euroa.
Haun painopisteet ovat seuraavat:
•
Local and regional integration networks
•
Legal migration projects with third countries
•
Support to victims of trafficking in human beings
•
Care for migrant minors, including unaccompanied minors
•
Engagement of diaspora communities on awareness raising
Lisätietoja (ec.europa.eu)

Työkaluja
Vuoden 2017 maahanmuuttajatilastoja on päivitetty Pirkanmaan osalta. Sivun
https://kotouttaminen.fi/pirkanmaa alalaidasta löytyy linkki Excel-tiedostoon.
Valtakunnallisessa OSKU - Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi, Lapin
OSKU –hankkeessa (AMIF) on tehty prosessikuvaus kiintiöpakolaisten vastaanottoon
pienissä kunnissa. Kiintiöpakolaisten vastaanoton prosessikuvausta voi hyödyntää

mikä tahansa pieni kunta omaan kuntaan sopivaksi malliksi. Prosessikuvaus kuvaa
kuntien vastaanottotyötä, johon on kirjattu kunnan vastaanottoprosessin keskeiset
toimet, jotka voivat tapahtua useassa kotouttamisen vaiheessa. Prosessikuvaus ja
lisätietoa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kiintiopakolaisten-vastaanottopienissa-kunnissa
Tulkkivälityspalvelu Youpret on matalan kynnyksen palvelu, josta saa
pikatulkkauksen minuuttihintaan. Tulkkausta on saatavilla suomesta albaniaksi,
amharaksi, arabiaksi, arameaksi, bengaliksi, bulgariaksi, dariksi, englanniksi,
espanjaksi, hindiksi, italiaksi, japaniksi, katalaaniksi, kinjaruandaksi, kiinaksi,
kroatiaksi, kurdiksi(kurmandži, sorani, badini), makedoniaksi, pashtoksi,
persiaksi(farsi), pandžabiksi, portugaliksi, puolaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi,
serbiaksi, somaliksi, suomeksi, swahiliksi, thaiksi, tigrinjaksi, turkiksi, turkmeeniksi,
ukrainaksi, uiguuriksi, urduksi, uzbeekiksi, venäjäksi, vietnamiksi ja viroksi ja kaikista
näistä kielistä suomeksi. Lisätietoa: https://www.youpret.com
Info-Lango tarjoaa maksutonta etäneuvontaa 14 eri kielellä puhelimitse ja Skypen
avulla. Koulutetut neuvojat opastavat esimerkiksi asumiseen, työelämään,
koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä
kysymyksissä. Uusina kielinä ovat tigrinja ja espanja, joita kumpaakin on saatavilla 4
tuntia viikossa. Muita palvelukieliä ovat arabia, dari, farsi, englanti, espanja, kiina,
somalia, sorani, suomi, swahili, thai, venäjä ja viro. Nettisivuilta www.info-lango.fi
löytyy lisätietoa palvelusta, opastusvideot kaikilla kielellä sekä esite.
Monikielinen kirjasto sijaitsee Helsingin pääkirjastossa Pasilassa. Kirjasto on kaikille
avoin. Sen kokoelmassa on teoksia yli 80 kielellä lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi
tarjolla on musiikkia, elokuvia, aikakauslehtiä, äänikirjoja ja e-kirjoja. Sieltä
toimitetaan aineistoa muualla Suomessa oleviin kirjastoihin. Jos et asu Helsingissä,
käy lähikirjastossasi ja pyydä henkilökuntaa tilaamaan sinulle tarvitsemasi teokset.
Lisätietoa: http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto

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

