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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla
Työkaluja kotouttavaan työhön – miten puhua sensitiivisistä asioita koulutus
Oulussa 22.5.2019 klo 13-16
Kotona Suomessa –hanke järjestää koulutuksen, jonka tavoite on antaa työvälineitä ja tietoa kotoutumisen asiantuntijoille siihen, miten puhua erilaisista sensitiivistä asioista kotoutumiskoulutuksissa, erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja muissa tilanteissa. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. tasa-arvo,
seksuaalikasvatus, seksuaalivähemmistöt ja traumojen vaikutus toimintaan. Koulutus on suunnattu kotoutumiskoulutusten opettajille ja ohjaajille, kotouttavaa työtä tekeville asiantuntijoille ja työssään maahanmuuttajia kohtaaville. Kouluttajat ovat Turussa, mutta muilla paikkakunnilla koulutukseen osallistutaan etäyhteydellä. Työkaluja kotouttavaan työhön -koulutuksen ohjelma.
Lisätietoja aluekoordinaattorit Tanja Tammimies ja Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt, mutta voit vielä kysyä aluekoordinaattoreilta mahdollisuudesta osallistua koulutukseen.
Toisenlaisia tarinoita maahanmuutosta: koulutetut osaajat työelämässä -seminaari 24.5.2019, Oulun yliopisto
Lisätietoja 24.5.2019 seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautuminen
Mahdollisuus kokeilla Majakka-hankkeen kehittämää Pakopeliä ja saada koulutus
pelin käyttöön 10.6.2019, Oulu
Majakka-hanke tulee esittelemään Pakopeliä ja opastamaan pelin käytössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa neuvotteluhuone Kotkassa. Ryhmiä on kolme ja jokaisessa ryhmässä voi olla maksimissaan 6
osallistujaa.
Ryhmä 1, klo 8.30, ilmoittaudu ryhmään 1
Ryhmä 2, klo 10.00, ilmoittaudu ryhmään 2
Ryhmä 3, klo 11.30, ilmoittaudu ryhmään 3
Pakopelistä voi lukea Majakka-hankkeen sivuilta.
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Entrepreneurship - A Journey of Self-discovery, Personal Growth and Courageous
Actions 11.6.2019, klo 13 - 16
Englanninkielinen tilaisuus yrittäjyydestä BusinessOulun Telesalissa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Henry Koivukangas, etunimi.sukunimi@businessoulu.com
Pikakurssi kotouttamisen kokonaisuuteen 11.6.2019 klo 14.30 - 16, Kuusamo
Käydään läpi kotouttamisen työnjako, kuka vastaa mistäkin ja miten prosessi etenee. Löydä oman työsi
paikka kokonaisuudessa! Kurssittajana maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus.
Ennakkoilmoittautumiset 6.6. mennessä Hanna Määtälle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa
Työkaluja kotouttavaan työhön – miten puhua sensitiivisistä asioista koulutus
Kajaanissa 22.5.2019 klo 13-16
Kotona Suomessa –hanke järjestää koulutuksen, jonka tavoite on antaa työvälineitä ja tietoa kotoutumisen asiantuntijoille siihen, miten puhua erilaisista sensitiivistä asioista kotoutumiskoulutuksissa, erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja muissa tilanteissa. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. tasa-arvo,
seksuaalikasvatus, seksuaalivähemmistöt ja traumojen vaikutus toimintaan. Koulutus on suunnattu kotoutumiskoulutusten opettajille ja ohjaajille, kotouttavaa työtä tekeville asiantuntijoille ja työssään maahanmuuttajia kohtaaville. Kouluttajat ovat Turussa, mutta muilla paikkakunnilla koulutukseen osallistutaan etäyhteydellä. Työkaluja kotouttavaan työhön -koulutuksen ohjelma.
Lisätietoja aluekoordinaattorit Tanja Tammimies ja Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt, mutta voit vielä kysyä aluekoordinaattoreilta mahdollisuudesta osallistua koulutukseen.

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla Suomessa ja verkossa
Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan kaikki webinaarit ovat
katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla.
Kotona Suomessa -valtakunnallinen hankepäivä 5.6.2019 Helsingissä
Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki.
Kotona Suomessa -hankkeen toimijat kokoavat päivään kotouttamisen näkökulmia ja toimintamalleja eri
puolilta Suomea. Teemoja käsitellään muun muassa hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja
työssään käyttämillä menetelmillä. Päivän teemoina ovat erityisesti vuorovaikutus, hyvät väestösuhteet
kotoutumisen tukena sekä työllistymisen mallit. Tilaisuus lähetetään myös verkon kautta streamattuna,
jolloin linkki katseluun lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.
Kotona Suomessa -valtakunnallisen hankepäivän ohjelma
Lisätietoja: aluekoordinaattori Tanja Tammimies, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Tutkittua tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista, 18.6.2019
klo 12 - 16 Helsingissä
Paikka: THL, Mannerheimintie 166, salit 1, 2 ja 3
Millainen on Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi? Mitä tiedämme heidän mielenterveydestään tai toimintakyvystään? Miten turvapaikanhakijoina tulleet lapset voivat? Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus toteutettiin 2018–2019 osana Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallista kehittämishanketta (TERTTU).
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen 4.6. mennessä THL:n sivuilla.

Toimijat tiedottavat
Pakolaisten mielenterveyttä tukeva osaamiskeskustoiminta käynnistyy viidessä
yliopistosairaalassa
Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos käynnistää yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa valtakunnallisen, pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön keskittyvän osaamiskeskuksen. Viidessä yliopistosairaalassa toimivan osaamiskeskuksen tavoitteena on tehostaa pakolaisten
mielenterveyden edistämistä eri alueilla ja eri palveluissa tukemalla ammattilaisia sektorirajat
ylittävällä yhteistyöllä.
Uutinen osaamiskeskustoiminnan käynnistämisestä kotouttaminen.fi -sivustolla
PALOMA2-hankkeen sivut
VIGOR | Tervettä elinvoimaa -hanke toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa ja
Kajaanissa
Hanke on STEA:n rahoittama ja osa Sosped-säätiön toimintaa. Hanke edistää ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyttä kouluttamalla mentoreita eri kieliryhmistä sekä tarjoamalla tietoa ja materiaalia aiheesta. Linkki Vigor-hankkeen verkkosivuille.

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.
STEA-avustusten hakuajat vuonna 2019
 uusien avustusten haku 3.4.-31.5.2019
 jatkoavustusten haku 1.8.-30.9.2019
Lisätietoja STEA-avustusten hausta STEAn sivuilla.
Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat
Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille
haettavissa. Hakuaika vuonna 2019: 5.5.-31.5.2019
Lisätietoja apurahoista säätiön sivuilla
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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.
ESR:n hankehakua koskeva infotilaisuus pidetään 3.6.2019 klo 12 alkaen ELY-keskuksessa (Veteraanikatu
1, Oulu). Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen rakennerahastot.fi –sivustolla.

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja
Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä alku -osiossa on koottu monikielisiä video- ja
esitemateriaaleja
Koostetta voi hyödyntää omassa opetus- ja ohjaustyössä ja antaa palautetta ja lisäyksiä listaukseen
Laura Ruuskaselle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi). Kooste monikielisistä materiaaleista.
Punaisen Ristin selvitys kartoittaa turvapaikanhakijoiden osaamista
Suomen Punaisen Ristin (SPR) teettämän selvityksen mukaan turvapaikanhakijoilla on monipuolista koulutusta ja osaamista, mutta työmarkkinoille pääseminen koetaan vaikeaksi. Selvityksessä analysoiduissa
osaamiskartoituksissa selvitettiin turvapaikanhakijan koulutus, kielitaito, aikaisempi työkokemus ja kouluttautumis- sekä työllistymistoiveet.
Koko uutinen ja linkki selvitykseen kotouttaminen.fi -sivustolla.
Maahanmuuton tilannekatsaus: Suomeen muutetaan entistä enemmän työn ja opiskelun perusteella
Sisäministeriön laatima tilannekatsaus tarjoaa ajankohtaista tietoa työperäisen maahanmuuton ja turvapaikanhakijatilanteen kehityksestä sekä viimeaikaisista lainsäädäntömuutoksista.
Uutinen tilannekatsauksesta ja linkki katsaukseen sisäministeriön sivuilla.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK julkaisi selvityksen Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla - Millaista on hyvä monikulttuurinen henkilöstpolitiikka?
SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen selvitys tarkastelee monikulttuurisia työpaikkoja, joissa työskentelee SAK:laisten alojen työntekijöitä. Monikulttuurista työelämää rakentavat haastateltavat kertovat,
miten monikulttuurisuus näyttäytyy työelämässä sekä henkilöstöpolitiikan että arjen vuorovaikutuksen
tasolla. Selvityksen mukaan työperäisen maahanmuuttajan integrointi on työnantajan hyvän tahdon
varassa. Uutinen Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla -selvityksestä SAK:n sivuilla ja linkki selvitysraporttiin.
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Talent Boost Cookbook – reseptejä kv. osaajatyöhön
Kansainvälisiin osaajiin liittyvän työn hyviä käytäntöjä on koottu Talent Boost Cookbook -käsikirjaan. Cookbookin toimii käytännönläheisenä oppaana kansainvälisten osaajien houkuttelun ja integroimisen parissa
toimiville, sekä heille, jotka haluavat oppia kv. osaajatyöstä Suomessa. Cookbook löytyy työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost -sivuilta.
Artikkeli hiljaisen enemmistön roolista polarisaation hillitsemisessä
Suomen sosiaalipsykologit ry:n verkkosivulla julkaistiin Silja Huttusen artikkeli "Hiljaisen enemmistön
työkalut - kuinka sammuttaa polarisaatiota?"
Helsingin sanomissa ja YLE:n koluminissa ajatuksia kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden
YLE:n kolumnissa Rajkumar Sabanadesan kirjoittaa suomen kielen roolista kansainvälisten opiskelijoiden
ja työntekijöiden sitouttamisessa Suomeen. Suomen kieli ei ole ongelma, vaan ratkaisu -kolumni YLE:n
sivuilla.
HS:n artikkelissa Tieteentekijöiden liiton ajatuksia samasta aiheesta. ”He ovat tulleet tänne katteettomien lupausten perusteella” – Suomi houkuttelee tutkijoita ja maksaa heidän koulutuksestaan miljoonia,
muttei osaa pitää heistä kiinni -artikkeli Helsingin sanomien sivuilla.

Muuta
Kotona Suomessa -hanke kartoittaa kyselyllä, mistä yhteiskuntaan ja työelämään liittyvistä aiheista monikielisiä (opetus)videoita edelleen tarvittaisiin. Jos videoita toivotaan samoista aiheista, joista niitä jo
on olemassa, pyritään kyselyllä selvittämään, mikä on se uusi näkökulma tai käsittelytapa, jonka vuoksi
uusi monikielinen video olisi hyödyllinen. Vastauksia pyydetään 31.5.2019 mennessä. Linkki kyselyyn monikielisten videoiden tarpeesta.

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.

