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NYHETSBREV  

22.11.2017 

Ajankohtaista | Aktuellt _________________________ 

Maahanmuuttovirasto: Maahanmuuttovirasto kannustaa naisia ja tyttöjä hoitamaan omia lupa-
asioitaan itse (20.11.2017) Lue lisää 
Migrationsverket: Migrationsverket uppmuntrar kvinnor och flickor att själva sköta sina egna 
tillståndsärenden (20.11.2017) Läs mera 

Avustuksia | Understöd ____________________________ 

ESR-ideahaku 1.11.2017 - 11.12.2017 ja varsinainen haku 14.12.2017 - 5.3.2018 Lue lisää 
ESF-ide-sökning 1.11.2017 och den officiella ansökningstiden 14.12.2017 – 5.3.2018   
 
 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 
 

 
1.12.2017 klo 9-11 Webinaari: Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä.  
 Ohjelma | Ilmoittautumiset  24.11.2017 kello 12 mennessä 

Luennon tavoitteena on nostaa esille järjestötoimijoiden näkemyksiä kotouttamisesta, viranomaisten ja  
kolmannen sektorin välisestä työnjaosta sekä järjestötoiminnan tuomasta lisäarvosta maahanmuuttajien 
kotoutumisprosessissa. Luennon kohderyhmää ovat maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan parissa 
työskentelevät ammattilaiset, kolmannen sektorin toimijat ja kuntapäättäjät. Luento pitää sisällään alustuksia 
aiheesta eri puolilta suomea. 
Webinaari kuuluu Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen vuosina 2017–  2018 
toteuttamaan luentosarjaan, jossa käsitellään kotouttamisen teemoja joka kuukauden  ensimmäisenä perjantaina. 
Tilaisuus on maksuton. 

 
14.12.2017 klo 8.30-16.00 Yhteisöt kotouttajana –seminaari, Seinäjoki 
 Ohjelma | Ilmoittautumiset 8.12.2017 mennessä 

Mitä kotouttamisen saralla tapahtuu ja millaista kotouttamista tukevaa toimintaa Seinäjoella ja Etelä-
pohjanmaalla on? Millaisilla keinoilla kotouttamistoimintaa voisi kehittää ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä 
lisätä? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastausta Kotiseutu Kotoisaksi -hankkeen, Kotona Suomessa -
hankkeen ja Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin järjestämässä Yhteisöt kotouttajana -työpajassa. 

 
14.12.2017 klo 17-19.00 Kototarjotin työpaja, Seinäjoki 
 Ohjelma | Ilmoittautumiset 8.12.2017 mennessä 

Kotiseutu kotoisaksi –hanke ja Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri kokoavat työpajaan seinäjokiset 
järjestökentän toimijat yhteen pohtimaan omaa rooliaan kotouttamisen tukena. Tule kertomaan oman järjestösi 
toiminnasta, käsittelemään jo järjestämäänne kotoutumista tukevaa toimintaa tai pohtimaan, kuinka se voisi sopia 
kotoutumista tukevaksi toimintamuodoksi. Tilaisuus on tarkoitettu Seinäjokilaisille kolmannen sektorin toimijoille, 
jotka järjestävät tai haluaisivat järjestää toimintaa Seinäjoella. Tilaisuus toimii korvaavana tapahtumana samana 
päivänä järjestettävälle Yhteisöt Kotouttajana – seminaarille.  
 

http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/maahanmuuttovirasto_kannustaa_naisia_ja_tyttoja_hoitamaan_omia_lupa-asioitaan_itse_74659
http://www.migri.fi/for_media/meddelanden/pressmeddelanden/pressmeddelanden/1/0/migrationsverket_uppmuntrar_kvinnor_och_flickor_att_sjalva_skota_sina_egna_tillstandsarenden_74660
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Kotouttaminen+kuuluu+kaikille%2C+3.sektori+kotouttamisty%C3%B6ss%C3%A4.pdf/a40377d7-2785-476e-9ec8-a19d10e6ad2f
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cabe2309-983d-493d-add4-29a3b622dd2f?displayId=Fin1409208
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/Yhteis%C3%B6t+kotouttajana.pdf/fd35deaa-a64a-42ee-aa82-7293e8e099f2
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/40c9cb5c-e716-4439-8bf1-a229bccb2399?displayId=Fin1413897
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/345e25c5-14af-4f56-b08f-bd86f2418cbc?displayId=Fin1415838
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13.12.2017 klo 9-16 Pakolaisten mielenterveyden hyvinvointia tukeva kotouttaminen kunnissa –
koulutus, Vaasa. (suomenkielinen koulutus) 

Koulutus on Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Sylvia-hankkeen tarjoama ja sen toteuttaa Helsingin 
Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus. 15 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan tilaisuuteen. 
HUOM VÄLJENTYNEET KRITEERIT OSALLISTUJILLE: Koulutus on suunnattu pakolaisten kanssa työtä tekeville 
henkilöille. Koulutuksella vahvistetaan kuntatyöntekijöiden osaamista mielenterveyden hyvinvoinnin tukemisessa, 
mielenterveysongelmien ja traumojen tunnistamisessa, hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitoon ohjauksessa sekä 
monialaisen yhteistyön järjestämisessä kuntatasolla. 
Ilmoittautuminen suomenkieliseen koulutukseen ja lisätiedot  
 

14.12.2017 kl. 9-16 Integreringen som stöder det mentala välbefinnandet hos flyktingar i 
kommunen – utbildning, Vasa (utbildningen ordnas på svenska) 

Utbildningen erbjuds av Sylvia-projektet från Arbets- och näringsministeriet. Den genomförs av Helsingin 
Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus. De 15 första anmälda ryms med.  
BARA NÅGRA PLATSER KVAR!  
Anmälningar till svenska utbildningen och ytterligare information 
 
 

17.1.2018 klo 12.30-16.00 Kotoutumisen alkuvaiheen palvelumallin julkaisutilaisuus  
Kotoutumisen alkuvaiheen palveluita on kokeiltu ja kehitetty Kotona Suomessa-pilottihankkeissa vuosina 2016-
2017. Malli sekä muut pilottihankkeiden keskeiset tulokset julkistetaan Helsingissä, Scandic Marina Congress 
Centerissä 17.1. klo 12.30-16 pidettävässä tilaisuudessa. Tervetuloa mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet! 
Tilaisuutta voi seurata myös Pohjanmaan ELY-keskuksessa (max 20 henkilöä). 
Ilmoittautuminen 18.12 mennessä  
 

Työkaluja | Verktyg _____________________________ 

 
Minä luen sinulle –kampanja. Lukuiloa ja ystävyyttä yli ikä- ja kulttuurirajojen! Siitä on kyse Minä 
luen sinulle -kampanjassa, jossa maahanmuuttajat toteuttavat lukuhetkiä iäkkäille ja 
kehitysvammaisille ihmisille. Valtakunnallisen kampanjaviikon suojelija on presidentti Tarja 
Halonen. Ilmoita organisaatiosi mukaan kampanjaan ja järjestetään yhdessä Ystävyyden lukuhetkiä 
ympäri Suomea! Lue lisää  
 
Väitöskirja. Uskomukset kielen ja kulttuurin eroista luovat esteitä maahanmuuttajien kotoutumiselle 
(2017) Lue lisää 
 
MAHTAVA-hanke auttaa turvapaikan saaneita kohti oppisopimusta ja kehittää kielen oppimista 
työssä Lue lisää  

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1386383&SID=0ea19cb5-caf6-463a-bd98-06a13fd968ac&dy=1279237649
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1386385&SID=022d9061-27fc-4b38-8a51-4bc2f3c878bd&dy=619093460
https://www.webropolsurveys.com/S/E52A9CD50BDB786B.par
http://selkokeskus.fi/mina-luen-sinulle-kampanja/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaitoskirja-uskomukset-kielen-ja-kulttuurin-eroista-luovat-esteita-maahanmuuttajien-kotoutumiselle
http://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/mahtava-hanke-auttaa-turvapaikan-saaneita-kohti-oppisopimusta-ja-kehittaa-kielen-oppimista-tyossa

