Uutiskirje 2/2020

Kotoutumisentukena.fi-koulutus järjestettiin helmikuussa yhteistyössä Suomen Pakolaisavun
koordinoiman VeTo-verkoston kanssa. Koulutukseen osallistuivat Suomen Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry:n sekä Nicehearts ry:n työntekijät.

Vastaa käyttäjäkyselyyn ja kerro, miten
kotoutumisentukena.fi:tä tulisi kehittää
Haluamme kehittää kotoutumisentukena.fi:tä niin, että se vastaisi mahdollisimman hyvin eri
käyttäjien tarpeita. Toivomme, että kuulemme näkemyksesi verkkopalvelusta ja
kokemuksestasi sen käyttäjänä. Toiminnan ja tapahtumien ilmoittajille
sekä palvelua asiakkaiden ohjaustyössä käyttäville on omat kyselynsä.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Vastaaminen tapahtuu
anonyymisti. Kaikki palaute on arvokasta, vastaathan kyselyyn 8.5. mennessä!
Ohjaatko asiakkaita? Vastaa kyselyyn tästä.
Järjestätkö toimintaa tai tapahtumia? Vastaa kyselyyn tästä. Huom! Tähän kyselyyn
vastaaminen on helpompaa, jos olet kyselyä täyttäessäsi kirjautuneena
kotoutumisentukena.fi-palveluun ja pääset katsomaan kirjautuneen käyttäjän sivuja.
Verkkopalvelun voi avata esimerkiksi selaimen erilliselle välilehdelle.

Kuvassa Nicehearts ry:n Maive Saar, joka osallistui paneelikeskusteluun MoniNainen työelämä tilaisuudessa Helsingissä 4.3. Saar toi puheenvuorossaan esiin, että rekrytoinnissa vapaaehtoiskokemus
voi antaa arvokasta tietoa naisten osaamisesta, jos työkokemusta on vähän.

Palveluun ilmoitetussa toiminnassa ja
tapahtumissa muutoksia poikkeustilanteen
vuoksi
Koronatilanteen vuoksi moneen toimintaan sekä tilaisuuteen on tullut muutoksia. Moni
toiminta ja tapahtuma on siirtynyt verkkoon ja puhelimitse pidettäviksi, jolloin niihin voi
osallistua etänä. Toimintaa on myös tauolla ja tilaisuuksia on siirretty myöhäisempään
ajankohtaan.

Nopeista muutoksista johtuen kaikkien ilmoitusten tiedot eivät ole välttämättä
kotoutumisentukena.fi:ssä ajan tasalla. Jos ohjaat asiakkaita kotoutumista tukevaan
toimintaan tai olet osallistumassa tapahtumaan tai koulutukseen, on hyvä tarkistaa, koska
ilmoitus on julkaistu tai päivitetty. Tieto selviää ilmoituksen otsikon yläpuolelta. Jos
ilmoitusta ei ole julkaistu tai päivitetty 12.3. jälkeen, on hyvä tarkistaa ilmoituksen tietojen
paikkansapitävyys organisaation omista tiedotuskanavista. Organisaatiot ilmoittavat
tiedotuskanavistaan verkkopalvelun toiminta- ja tapahtumailmoituksissa.
Jos olet ilmoittanut toimintaa, tapahtumia tai koulutuksia kotoutumisentukena.fi:hin,
varmistathan, että ilmoituksesi tiedot pitävät paikkansa! Katso kotoutumisentukena.fi:n
uutisesta tarkemmat ohjeet.

Monikielisiä uutisia ja materiaaleja
koronaviruksesta
On tärkeää varmistaa, että kaikki Suomessa saavat tietoa koronaviruksesta, hoitoon
hakeutumisesta sekä viruksen leviämisen ehkäisemisestä. Viime viikkoina monikielisiä
tiedotteita ja materiaaleja on julkaistu runsaasti.
Yle Uutiset tuottaa Suomen koronaepidemiaan liittyvää uutisointia myös arabiaksi, kurdiksi,
somaliksi ja persiaksi. Lue lisää täältä.
Kotouttaminen.fi kokoaa ja päivittää tietoa eri viranomaisten monikielisestä tiedotuksesta
koronavirukseen liittyen. Listaa päivitetään sitä mukaan, kun uusia materiaaleja on
julkaistu. Tutustu monikielisiin materiaaleihin kotouttaminen.fi:ssä.
Levitäthän sanaa verkostoissasi!

Aamiaistilaisuus toi yhteen TE-toimiston
sekä järjestöjen asiantuntijat Uudellamaalla
Järjestimme Helsingissä 12.3. aamiaistilaisuuden, jossa kohtasivat Uudenmaan TEtoimiston asiantuntijat sekä kotoutumisen tukena toimivat järjestöt. Järjestöt esittelivät
toimintaansa TE-toimiston henkilöstölle sekä esittelypisteillä että lavalla pitämillään
puheenvuoroilla.
Kotoutumisentukena.fi on TE-toimiston ja järjestöjen yhteinen työväline. Uudenmaan TEtoimiston maahanmuuttopäällikkö Tuija Soininen toi puheenvuorossaan esiin, että TEtoimisto käyttää kotoutumisentukena.fi:tä matalan kynnyksen toiminnan etsimiseen ja on
lakannut toimittamasta viikko-ohjelmia ja muita järjestöjen mainoksia asiantuntijoilleen
sähköpostitse. Uudenmaan TE-toimisto sisällyttää myös matalan kynnyksen toimintaa
asiakkaidensa kotoutumis- ja työllistymissuunnitelmiin, missä se käyttää
kotoutumisentukena.fi:tä apuna. Toiminnan ilmoittaminen kotoutumisentukena.fi:hin siis
kannattaa!
Jos olit mukana tilaisuudessa, vastaathan palautekyselyyn.
Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!

Kuvassa Luckan Integrationin projektipäällikkö Gerd Norrgård esittelemässä Dörren-toimintaa, joka avaa
maahan muuttaneille verkostoja työelämään järjestämällä tapaamisia saman alan asiantuntijoiden kanssa.
Valokuva: Ilari Lehtinen / Uudenmaan TE-toimisto.

Kotoutumisentukena.fi ja lähellä.fi
helpottavat pirkanmaalaisten toimijoiden
kotoutumisen parissa tekemää työtä
Järjestimme 19.2. yhdessä lähellä.fi:n kanssa yleisötilaisuuden, jossa esittelimme
verkkopalveluja pirkanmaalaisille toimijoille. Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n ylläpitämä
lähellä.fi avautui suurelle yleisölle maaliskuussa.
Siinä missä kotoutumisentukena.fi:ssä voi ilmoittaa ja hakea kotoutumista tukevaa
toimintaa sekä kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja
tilaisuuksia, lähellä.fi kokoaa yhteen paikkaan kansalaistoiminnan laajemman kirjon

Pirkanmaalla. Lähellä.fi:stä löytyy lisäksi vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, työ- ja
harjoittelupaikkoja sekä tiloja kokouksia ja tapahtumia varten. Palvelu on osa
valtakunnallista toimeksi.fi-kokonaisuutta.
Kotoutumisentukena.fi on ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien viranomaisten
asiakasohjauksen väline ja se tuo kansalaistoiminnan osaksi viranomaisten
palvelutarjotinta kotoutumisen tukemisessa. Myös lähellä.fi on hyödyllinen palvelu maahan
muuttaneita kohtaaville viranomaisille: sieltä löytää matalan kynnyksen toimintaa niille
asiakkaille, jotka osaavat jo hyvin suomea.
Toiminnan järjestäjille kotoutumisentukena.fi on markkinointiväline ja paikka löytää
ajankohtaista tietoa muista kotoutumisen alan toimijoista. Kotoutumisen parissa toimiville
yhdistyksille lähellä.fi on muun muassa paikka saada tietoa alueen tiloista, rekrytoida
vapaaehtoisia sekä verkostoitua kansalaistoimijoiden kanssa laajemmin.

Kuvassa Milla Mäkilä ja Elina Kutramoinen kotoutumisentukena.fi:stä, Pirkanmaan ELY-keskuksen
maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen sekä Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n kansalaistoiminnan
koordinaattori Riitta Kurki sekä toiminnanjohtaja Nina Lindberg. Kuvaaja: Tuomas Rinne / Suomen
Pakolaisapu.

Kevään kotoutumisentukena.fi-koulutuksissa
muutoksia
Verkkopalvelun käyttöönotossa tukevat kotoutumisentukena.fi-koulutukset ovat huhti-,
touko- ja kesäkuulta peruttu. Kevätkaudelta peruuntuneet koulutukset pyritään
järjestämään syksyn aikana.Tiedotamme tulevista koulutuksista kotoutumisentukena.fi:n
tapahtumakalenterissa.

Olethan yhteydessä kotoutumisentukena.fi-tiimiin, jos haluat järjestää koulutuksen omalla
paikkakunnallasi syyskaudella 2020! Yhteydenotot: kotoutumisentukena(a)ely-keskus.fi.

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista
tukevien toimijoiden yhteistyön ja
tiedonvaihdon väline, joka vahvistaa
asiakasohjausta matalan kynnyksen
toimintaan sekä tukee suunnittelu- ja
koordinointityötä.

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

