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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia PohjoisPohjanmaalla
Kotokahvit, 14.8.2019, klo 14.30 - 16.00, Oulu
Tule käynnistämään syksy yhdessä ja kuulemaan ajankohtaiset asiat eri tahoilta!
Ilmoittaudu kotokahveille webropol-linkistä.
Kehittäjien työpaja − ideahautomo, 23.8.2019 klo 9 - 12, Oulu (tarkempi paikka
ilmoitetaan myöhemmin)
Kotona Suomessa -hanke ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra järjestävät työpajan kehittäjille. Tule mukaan ja tuo kokemuksesi ja kehittämisideasi yhteiseen pöytään! Lisätietoja
aluekoordinaattori Ritva Sauvola ja tutkija Varpu Wiens tai Kotona Suomessa -hanke, aluekoordinaattori
Tanja Tammimies
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.8.2019 sähköpostitse: Ritvalle (etunimi.sukunimi@diak.fi) tai Tanjalle
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
Makia Homma! - maahanmuuttajien työllistymisen tukiverkosto
kokoontuu seuraavan kerran 3.9.2019 klo 13 Oulu10:ssä. Tällä kertaa verkostossa puhutaan korkeasti
koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisestä. Toivottavasti verkostossa jo pitempään olleet ja mahdolliset uudet maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä kiinnostuneet pääsevät paikalle isolla joukolla. Ilmoittaudu tapaamiseen webropol-linkistä.
Polarisaatio, konfliktit ja toimivien väestösuhteiden edistäminen, 4.9.2019,
klo 9.00 - 16.00, Pudasjärvi
Kouluttaja: Miriam Attias
Paikka: Pudasjärven kaupungintalo
Ilmoittautuminen Sirpa Timonen-Nissille 9.8.2019 mennessä sähköpostilla
(etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi)
Koulutus moniammatillisille työryhmille/koulutuksen, kasvatuksen, sosiaalialan, turvallisuuden,
julkishallinnon ja viestinnän, maahanmuuton/kotoutumisen parissa työskenteleville.
Miten vastakkainasettelu toimii? Mikä purkaa – ja mikä pahentaa sitä? Mitä ovat polarisoituminen ja
konfliktit, ja millä tavalla ne vaikuttavat hyviin väestösuhteisiin? Millä keinoin voimme purkaa
vastakkainasettelua? Toimia polarisoitumista hillitsevällä tavalla? Ehkäistä konflikteja tehokkaasti?
Edistää hyviä väestösuhteita paikkakunnalla?
Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - ESR-hankkeen päätösseminaari
11.10.2019, klo 14 Kuusamo
Seminaarissa katsellaan menneeseen ja tulevaan hankkeen, maahanmuuttajayrittäjän ja tutkijan silmin.
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Asiantuntijavieraina yrittäjä Rita Kostama ja erikoistutkija Pasi Saukkonen.
Lisää tilaisuus jo kalenteriisi. Lisätietoja tulossa pian!
Ennakkotieto: Uudet osaajat - maahanmuutosta mahdollisuuksia palvelualoille,
15.10.2019, Oulu
Ennakkotieto: Tietoiseksi -hankkeen aloitusseminaari, 17.10.2019, klo 12 - 16,
Oulu
Ennakkotieto: Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä, 14.11.2019, Oulu

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa
Avoin yleisöluento ajankohtaisesta maahanmuuton tilanteesta, puhujana Oikeusministeriöstä Etnisten suhteiden neuvottelukunnan pääsihteeri Peter Kariuki
Aika: 29.8.2019 klo 12
Paikka: Kaukametsän Kouta-Sali (Koskikatu 2, Kajaani)
Ennakkotieto: Kainuun maahanmuuton ja kotouttamisen ajankohtaispäivä pidetään
alustavasti 19.11.2019, Kajaani

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla
Suomessa ja verkossa
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisarja
käynnistyy syyskuussa
Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta,
vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja
sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyhteisössänne? Mitkä ovat teidän
vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin
neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan.
Kotona Suomessa-hanke järjestää aamukahvit yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa syys-joulukuussa 2019.
Aamukahvien tarkemmat ajankohdat julkaistaan elokuussa. Tervetuloa mukaan!
Käsitetyöpaja – kotoutumispuheen kääntöpuolia ja uusia sanoituksia 4.9.2019,
klo 8.30 - 12, Helsinki
Käsitetyöpajassa keskustellaan, tarvitaanko kasvatus- ja koulumaailmaan sekä yhteiskuntaan laajemmin
uutta tai päivitettyä käsitteistöä ja terminologiaa, kun puhutaan maahanmuutosta, kielellisestä ja
kulttuurisesta moninaisuudesta ja rasismista. Käsitteet ja sanat ovat tärkeitä välineitä eriarvoistavien
rakenteiden, mekanismien ja käytänteiden tunnistamisessa. Ilmoittautuminen 26.8.2019 mennessä.
Lue lisää käsitetyöpajasta Opetushallituksen sivuilta.
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Ajankohtaispäivä pakolaisia vastaanottaville kunnille 17.9.2019, Helsinki
Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 17.9.2019 ajankohtaispäivän pakolaisia vastaanottaville kunnille.
Aamupäivällä aiheena on uudelleensijoittamis- ja turvapaikkapolitiikan sekä pakolaisten kuntiin ohjaamisen ajankohtainen tilanne. Iltapäivän ohjelma koostuu kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämistä käsittelevästä koulutuksesta. Lisätietoja elokuun aikana kotouttaminen.fi -sivuilla.
Ennakkotieto: Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla seminaari 1.10.2019, Rovaniemi

Toimijat tiedottavat
Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen -hankkeen syksyn valmennukset
Ravintola-alan ABC: Ravintola- ja catering-ala tutuksi, vierailut oppilaitoksissa ja työpaikoilla, ammatillinen suomen kieli.
Asiakaspalvelun perusteet: Palvelualat tutuksi, vierailut, asiakkaan kohtaaminen, kassatyöskentely, ammatillinen suomen kieli.
Yrittäjyyden aakkoset: Tutustutaan yrittäjyyden perusasioihin, esimerkiksi mitä tarkoittaa liikeidea,
millaista on toimia yrittäjänä Suomessa ja millaisia yritysmuotoja on. Oman liikeidean kehittäminen ja
testaaminen. Tutustuminen yrittäjien palveluihin.
Tekstitaidot: lue ja kirjoita paremmin: Opit ymmärtämään lukemaasi ja kirjoittamaan paremmin. Tutuksi tulevat esimerkiksi viestintä eri tilanteissa, hakemusten tekeminen, ammatilliset tekstit, lukutekniikat, työohjeiden ymmärtäminen.
Ilmoittautuminen elokuun aikana: Eija Kuha, p. 044 703 7793 ja Saija Taivalmäki, p. 044 703 7944 tai
sähköpostilla (etunimi.sukunimi@osao.fi)
Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus on avattu
Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Oulussa tarjoaa maksutonta seksuaalineuvontaa, seksuaaliohjausta ja seksuaalikasvatusta kaikille palveluja tarvitseville. Seksuaalineuvonta tapahtuu yksilötapaamisina ajanvarauksella, sekä puhelinneuvontana. Lisäksi hanke kouluttaa ammattilaisia seksuaaliterveysteemoista.
Hanke kouluttaa maahanmuuttajataustaisia seksuaaliterveysmentoreita syksyllä 2019. Seksuaaliterveysmentorit osallistuvat erilaisiin seksuaaliterveystapahtumiin hankkeen ammattilaisen työparina. Mentoreiden kanssa vieraillaan erityisesti monikulttuurissa yhteisöissä ja he edustavat eri kieliryhmiä. Mikäli
olet kiinnostunut seksuaaliterveysmentorivierailuista, hanke-esittelyistä tai koulutuksellisesta sisällöstä,
voit ottaa yhteyttä sähköpostitse info(at)tietoiseksihanke.fi. Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät nettisivuilta www.tietoiseksihanke.fi.
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Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020”, haku päättyy 2.10.2019 (ESR), 4.10.2019 (EAKR)
Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle,
Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi rakennerahastoohjelmasta.
ESR-hakemukset tulee jättää viimeistään 2.10.2019. Hakemuksia otetaan vastaan kaikille
toimintalinjoille (3 - 5) ja kaikkiin erityistavoitteisiin. Hakemuksia toivotaan erityisesti työllisyysasteen
nostamiseen, työelämän kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen, sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja
työelämän laadun kehittämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin.
Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmasta, hakemisesta ja hakuohjeet rakennerahastot.fi –sivustolla.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen (STEA) jatkoavustusten haku
STEA:n jatkoavustusten haku vuodelle 2019 on avattu ja hakuaika on 1.8. - 30.9.2019. Lisätietoa STEA:n
sivuilta.

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja
Kohti perhelähtöistä kotouttamista
Oulun kaupungin monikulttuurisen työn koordinaattori Priyanka Sood kirjoittaa perheiden kokonaisvaltaisesta kotouttamisesta ja Oulun kaupungin ratkaisuista sen edistämiseksi. Lue Priyankan blogiteksti kotouttaminen.fi -sivustolta.
Kotona Suomessa -hankepäivän tallenteet katsottavissa
Kotona Suomessa -valtakunnallinen hankepäivä järjestettiin 5.6.2019. Tilaisuudessa kuvatut tallenteet
ovat katsottavissa Kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalta. Hankepäivässä käsiteltiin kotouttamisen näkökulmia eri puolilta Suomea muun muassa aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään
käyttämillä menetelmillä.
Riippumaton selvitys turvapaikkaprosessista
Sisäministeriön tiedotteessa todetaan, että turvapaikkaprosessia täytyy kehittää ottamaan paremmin
huomioon turvapaikanhakijan näkökulma ja että vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmällä tulisi olla vahvempi yhteys kotoutumiseen. Selvitys sisältää 21 suositusta prosessin eri vaiheisiin.
Lue uutinen selvityksestä kotouttaminen.fi -sivustolta.
Sisäministeriön tiedote selvityksestä.
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Muuta
Onnittelemme elokuussa upeita pyöreitä vuosia täyttäviä Kajaanin ja Oulun maahanmuuttajapalveluita ja
kiitämme hienosta yhteistyöstä!
Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut juhlii 20-vuotispäiviä ja Oulun kaupungin
maahanmuuttajapalveluilla on ohjelmassa 30-vuotisjuhlat.

Kuluvan vuoden uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.
Jos haluat tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta
sähköpostia Tanja Tammimiehelle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).
Uutiskirje lähetetään sen Webropol-linkin kautta tilanneille. Jos olet jo tilannut uutiskirjeen aikaisemmin
webropolin kautta, sinun ei tarvitse tehdä sitä uudelleen. Kyselyllä kerättyjä henkilötietoja käytetään
tämän uutiskirjeen lähettämiseen ja alueellisen kotouttamistiedon levittämiseen.
Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille.

