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Lokakuun puoliväliin saakka kestävässä #kotoutumisentukena-kampanjassa
innostetaan eri toimijoita yhteistyöhön sekä verkkopalvelun käyttöön. Luetaan yhdessä verkosto on mukana kampanjassa ja verkostolla on jopa 45 opetusryhmää
kotoutumisentukena.fi:ssä. Ota sinäkin verkkopalvelu käyttöön ja näytä, että olet
#kotoutumisentukena!

Kotoutumisentukena.fi mahdollistaa
Uudenmaan TE-palveluiden asiakkaiden
kokonaisvaltaisemman tukemisen
kotoutumisessa – vieraskielisiä asiakkaita
ohjataan matalan kynnyksen toimintaan
Uudenmaan TE-toimiston asiantuntijat ovat alkaneet kirjata matalan kynnyksen palveluja
asiakkaidensa kotoutumissuunnitelmiin kotoutumisentukena.fi-palvelun avulla. Lisäksi
asiantuntijat käyttävät palvelua etsiäkseen tukea ja toimintaa jo kotoutumisajan ylittäneille
asiakkailleen. Toimintaan osallistumista ei kuitenkaan velvoiteta, eikä se ole ehtona
työttömyysetuuden saamiselle. Uutinen on merkittävä, sillä Uudellamaalla on yli 46 000
vieraskielistä työnhakijaa.

Uudenmaan TE-toimiston maahanmuuttopäällikkö Tuija Soininen näkee, että matalan
kynnyksen palvelut täydentävät olemassa olevia TE-palveluita. ”Haluamme tarjota palveluja
entistä kattavammin ja tukea kotoutumista kokonaisvaltaisemmin”, Soininen tuo esiin.
Lue maahanmuuttopäällikkö Tuija Soinisen haastattelu kotoutumisentukena.fi:ssä.

Maahanmuuttopäällikkö Tuija Soininen näkee, että kotoutumisentukena.fi syventää
Uudenmaan TE-toimiston ja järjestöjen tekemää yhteistyötä.

Blogikirjoitus: Yhteistyö vaatii kokeilemista ja
sitoutumista
Tarve koota kotoutumista tukevaa toimintaa yhteen paikkaan on pirstaleisella
toimintakentällä ilmeinen. Kotoutumisentukena.fi on luotu eri toimijoiden kesken yhdessä ja
nyt on yhteisen käyttöönoton aika. Verkkopalvelun projektisuunnittelija Elina Kutramoinen
näkee tärkeänä, että eri toimijat sitoutuvat yhdessä kokeilemaan verkkopalvelua ja antavat
sille aikaa.

"Jos etsimäänsä ei löydä sivustolta ensimmäisellä kerralla, on tärkeää antaa palvelulle
useampi mahdollisuus. Sama pätee myös siihen, jos asiakkaita ei tunnu ohjautuvan
toimintaan sankoin joukoin heti, kun toimintailmoitus on julkaistu palvelussa. Vie aikaa, että
kaikki toimijat löytävät palvelun ja osaavat hyödyntää sitä", Kutramoinen tuo esiin.

Lue Elina Kutramoisen blogikirjoitus kotouttaminen.fi:ssä.

Tule mukaan LinkedIn-ryhmäämme
verkostoitumaan muiden kotoutumisen
parissa toimivien kanssa!
Olemme perustaneet LinkedIniin Kotoutumisen tukena -ryhmän, johon ovat tervetulleita
kaikki kotoutumisen parissa toimivat! Ryhmässä voit verkostoitua alan toimijoiden kanssa
sekä jakaa tietoa ja kokemuksia. Voit aloittaa keskustelun vapaamuotoisesti esimerkiksi
jakamalla jonkin hyväksi havaitun käytännön tai nostaa esiin mieltäsi askarruttavan
kysymyksen kotoutumisen parissa toimimiseen liittyen.
LinkedIn-ryhmä: Kotoutumisen tukena. Päästäksesi ryhmään sinun tulee olla LinkedInin
rekisteröitynyt käyttäjä.

Pyöräliitto opettaa uudet tulijat pyöräilemään
Pyöräliiton Maahanmuuttajat pyörille -hankkeessa on huomattu, että pyörällä ajamaan
oppiminen on voimaannuttava kokemus, joka vahvistaa itsenäisyyttä. Pyöräliitto järjestää
pyöräilykursseja ympäri Suomea paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja jo lähes 300
henkilöä on suorittanut alkeis- tai peruskurssin.
”On ollut hieno nähdä, miten monet ihmiset kasvavat henkistä pituutta kurssin aikana. Kurssi
muuttaa kokonaan joidenkin osallistujien käsityksen itsestään, kun he huomaavat, että
uusien asioiden oppiminen on heille mahdollista. Se herättää ajattelemaan eri tavalla myös
omasta tulevaisuudesta”, kertoo projektipäällikkö Federico Ferrara.

Lue lisää kotoutumisentukena.fi:ssä.

Pyöräliitto järjestää kursseja myös talvisin. Kuvassa keskellä Maahanmuuttajat pyörille hankkeen päällikkö Federico Ferrara. Kuvaaja: Kati Laszka.

Kotoutumiskoulutuksen opettajia on
perehdytetty kotoutumisentukena.fi:n
käyttöön pääkaupunkiseudulla
Olemme perehdyttäneet syksyn aikana pääkaupunkiseudulla kotoutumiskoulutusta
järjestävien palveluntuottajien henkilöstöä kotoutumisentukena.fi-palvelun käyttöön. Palvelu
on saanut esittelyihin osallistuneilta opettajilta ja oppilashuollon työntekijöiltä innostuneen
vastaanoton.

Kotoutumiskoulutukseen osallistuville opiskelijoille tehdyt palautekyselyt osoittavat, että
opiskelijat kaipaavat etenkin mahdollisuuksia vahvistaa koulutuksessa saavutettua kielitaitoa
ja löytää suomalaisia ystäviä. Kotoutumisentukena.fi:n avulla oppilaitosten henkilöstö voi
tukea opiskelijoita tässä entistä tehokkaammin. Kotoutumiskoulutusten päättövaiheessa
palvelua hyödynnetään siten, että opettajat opastavat opiskelijoita etsimään tukea ja
toimintaa itselleen sen avulla itsenäisesti.

Kotoutumiskoulutus on lakisääteinen, opiskelijoille maksuton palvelu, jonka tavoitteena on
opettaa suomen kieltä ja edistää töihin tai jatkokoulutukseen pääsyä. Lisäksi koulutus tähtää
yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja elämänhallintaan liittyvien valmiuksien vahvistamiseen.
Kotoutumiskoulutuksen aloittaa Uudellamaalla vuosittain 4000–5000 henkilöä.

Kotoutumisentukena.fi:ssä jo yli 10 000
käyntiä!
Joulukuussa 2018 avattu kotoutumisentukena.fi on ollut toiminnassa hieman yli yhdeksän
kuukautta ja palvelun kävijämäärät ovat kasvaneet hyvää vauhtia. Elo- ja syyskuu ovat olleet
ennätysvilkkaita kuukausia, minkä ansiosta palvelun kävijämäärä ylitti 10 000 käyntiä.
Palveluun on rekisteröitynyt 120 organisaatiota ja toimintailmoituksia on julkaistu lähes 400.
Kiitos kaikille palvelun käyttäjille!

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 Helsingissä:

Aika: Tiistai 22.10.2019 klo 8.30–12.00
Paikka: Monikeskus, Puhos, Kastelholmantie 2 A.
Ilmoittaudu viimeistään 15.10.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Aika: Maanantai 28.10.2019 klo 16.30–20.00,
Paikka: Monikeskus, Puhos, Kastelholmantie 2 A.
Ilmoittaudu viimeistään 22.10.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Seuraavat koulutukset Tampereella:

Aika: Torstai 7.11.2019 klo 12.30–15.30
Paikka: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Santalahdentie 10.
Ilmoittaudu viimeistään 31.10.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Aika: Tiistai 12.12.2019 klo 12.30–15.30
Paikka: Naistari, Lindforsinkatu 4.
Ilmoittaudu viimeistään 5.12.2019
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista

Yhteydenotot ja uutiskirjeen tilauksen

tukevien toimijoiden yhteisö. Palvelu

lopettaminen:

vahvistaa kotoutumista tukevan työn

kotoutumisentukena(a)ely-keskus.fi

koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia
ja alueellista yhteistyötä.
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