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ALPO-hankkeella on toiminta-aikaa enää kolme kuukautta eli vuoden 2014 loppuun asti.
Loppuvuoden ajan jatkamme ALPO:n toimintojen juurruttamiseen liittyvää yhteistyötä
TEM:ssä toimintaansa aloittelevan Kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa.
Lisäksi järjestämme kolme isompaa tapahtumaa sekä julkaisemme Töihin Kotiin Suomeenlehden viimeisen numeron ja ALPO-hankkeen loppujulkaisun.

ALPO-hankkeen tapahtumat syksyllä 2014

12.11.

ALPO-verkostotilaisuus
Helsinki
Viimeinen ALPO- verkostotilaisuus on tarkoitettu kaikille verkostoon kuuluvien
hankkeiden työntekijöille. Tervetuloa myös päättyneiden hankkeiden työntekijät!
Ilmoittautuminen

13.11.

ALPO-ja MATTO-hankkeiden päätöstilaisuus
Helsinki
Vuosina 2007-20013 on eri puolilla Suomea toteutettu lähes sata ALPO- tai
MATTO-tukirakenneverkostoihin kuuluvaa projektia. Seminaarin tavoitteena on
luoda lyhyt katsaus näiden verkostojen tekemään työhön. Mitä tehtiin hyvin,
missä onnistuttiin? Mikä ei toteutunut odotetusti?
Seminaari on avoin kaikille, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Ilmoittautuminen

10.12.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ALPO-hankkeen
Neuvojien koulutuspäivä
Helsinki
Ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut

Lisätiedot tilaisuuksista: outi.kallio (at) tem.fi

Juurruttamistoimenpiteitä


ALPO-rekisteri ja maahanmuuttajien neuvontatyön verkosto

Alun perin Etelä-Savon ammattiopiston Pointti-projektissa kehitetty maahanmuuttajien neuvontapisteiden asiakaskäyntirekisteri eli ALPO-rekisteri on käytössä useassa neuvontapisteessä eri puolilla Suomea.
ALPO-hanke toimii rekisterin pääkäyttäjänä kuluvan vuoden loppuun asti. Vuoden 2015 alusta se
siirtyy TEM:n sisällä Kotouttamisen osaamiskeskuksen hoidettavaksi. Tarkoitus on, että nykyiset
käyttäjät voivat jatkaa rekisterin käyttöä normaalisti ilman katkosta. Suunnitelmissa on myös rekisterin käytön mahdollistaminen muille kiinnostuneille toimijoille.
ALPO-rekisterin mukana osaamiskeskukseen juurtuu myös maahanmuuttajien neuvontatyön verkosto. ALPO ja ”Oske” järjestävät yhteisen koulutuspäivän neuvojille 10.12.2014 ja osaamiskeskus
tulee jatkossa vastaamaan vastaavien tilaisuuksien organisoimisesta.


Perustietoa Suomesta-oppaat

Perustietoa Suomesta-oppaiden paketti juurtuu Kotouttamisen osaamiskeskukseen vuoden 2015
alusta alkaen. Oppaisiin liittyvät käytännöt ja ohjeistus pysyvät nykyisellään. Jatkossa osaamiskeskus tulee kehittämään ja päivittämään oppaita ilmenneiden tarpeiden mukaisesti.


Kunnan kotouttamisen edistämisen mittari

Pointti-projektin kehittämä toinen sähköinen työkalu, kunnan kotouttamisen mittari on juurtumassa osaksi osaamiskeskuksen ylläpitämää Kotouttaminen.fi-sivustoa. Kyseessä on seurannan ja
arvioinnin työkalu, jonka avulla kunnan päättäjät ja työntekijät voivat pohtia esimerkiksi kunnan
kotouttamisohjelman sisältöjä ja laadullista toteutumista.
Tiedotamme mittarin käyttöönoton edistymisestä. Kannattaa seurata myös Kotouttaminen.fisivuston omia uutisia!

ALPO-hankkeen kysely: Paikalliset oppaat maahanmuuttajille
Valtakunnallista Perustietoa Suomesta-opasta täydentävät alue- ja paikallistason omat materiaalit,
joista monet ovat ALPO-verkoston hankkeiden tuottamia.
Nyt haluamme päivittää ja täydentää tietämystämme näistä paikallisista oppaista ja esitteistä.
Vastaathan siis oman alueesi osalta alla olevaan kyselyyn! Tiedot kootaan Kotouttaminen.fisivustolle.
Kyselyn voi täyttää kuka tahansa aiheeseen perehtynyt ja sen voi myös lähettää eteenpäin.
Vastaa kyselyyn
Kiitos vastauksista!

ALPO-hankkeen julkaisut: Perustietoa Suomesta-opas 2014

Ennen nykyistä kotoutumislakia ei ollut olemassa viranomaiskäyttöön tarkoitettua suomalaista
yhteiskuntaa ja sen palveluita esittelevää valtakunnallista opasta maahanmuuttajille. ALPOhankeen tuottama ja koordinoima Perustietoa Suomesta-opas on kotoutumislain mukainen tietopaketti kahdellatoista kielellä.
Opas on päivitetty tänä vuonna. Päivitetyt oppaat ovat kaikkien luettavissa osoitteessa
www.lifeinfinland.fi Tarvittaessa oppaita voi sivulta myös tulostaa asiakkaille. Tätä uutiskirjettä
kirjoittaessa sivulta puuttuivat vielä arabian, somalin ja persian käännökset. Ne saadaan käyttöön
pian.


Painettujen oppaiden jakelu

Painettujen oppaiden osalta panostetaan nyt lakisääteiseen jakeluun eli siihen, että jokainen maahanmuuttaja saisi oppaan käteensä jo heti alkuvaiheessa asiaansa hoitavalta viranomaiselta.
Käytännössä painettujen oppaiden jakelusta ovat siis vastuussa kunkin alueen maistraatit ja poliisilaitokset sekä Suomen edustustot ulkomailla. Nämä tahot ovat saaneet asiaa koskevan ohjeistuksen. Painettujen oppaiden ja pikkuesitteiden jakelu on uuden ohjeistuksen mukaan rajattu vain

heille. Nyt onkin hyvä hetki tarkistaa, ovatko oppaat jakelussa alueenne maistraatissa ja poliisilaitoksella!


Sähköisten oppaiden mainokset ja bannerit

Kaikki muut kotouttamistyön toimijat voivat tilata painettuna käyntikorttikokoisen mainoksen,
joka ohjaa asiakasta lukemaan Perustietoa Suomesta-oppaita Lifeinfinland.fi-sivulta. Mainokset
ovat maksuttomia.
Ennakkotilaus
Organisaatioiden kotisivuille tarkoitettuja Perustietoa Suomesta-bannereita on saatavana kahdessa eri koossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne linkitetään Lifeinfinland.fi-sivulle.
Banneritilaus sähköpostitse: kotouttaminen (at) tem.fi

Hankkeiden kuulumisia


ALMA-hanke: Maahanmuuttajanuorten vertaisohjauskokeilu

Tampereella on alkanut syyskuussa maahanmuuttajanuorten vertaisohjauskokeilu. Kokeilu on
ALMA- Alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen ja Setlementtinuorten Hämeen piirin Kölvi-toiminnan yhteistyötä ja se toteutetaan matalan kynnyksen palveluna maahanmuuttajataustaisille nuorille.
Vertaisohjaajana työskentelee Abdi Cisman, joka keskittyy neuvontatyössään opintoihin ohjautumiseen ja työelämään hakeutumiseen. Hän toimii esimerkkinä nuorille sekä opastaa ja tukee heitä
henkilökohtaisesti.
Lisätietoa kokeilusta: paivi.sinkkonen (at) tampere.fi

Terveisin
Hannu-Pekka Huttunen
hankepäällikkö

Outi Kallio
hankesuunnittelija

hannu-pekka.huttunen (at) tem.fi
puh: 029 504 7108

outi.kallio (at) tem.fi
puh: 029 506 0240

ALPO -Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne

********
Jos haluat antaa palautetta, tilata uutiskirjeen tai poistua jakelulistalta, lähetä pyyntö osoitteeseen
outi.kallio (at) tem.fi. Uutiskirje julkaistaan myös ALPOn sivuilla osoitteessa www.tem.fi/alpo.

