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Ajankohtaista | Aktuellt____________________________
Hei! Olen palannut takaisin töihin äitiyslomilta. Mahdolliset yhteydenotot emine.ehrstrom@elykeskus.fi tai 0295 020938. Mukavaa syyskauden alkua!
Hej! Jag har kommit tillbaka till arbetet efter mammaledigheten. Eventuella kontakter 1
emine.ehrstrom@ntm-centralen.fi eller 0295 020938. Ha en bra början på höstperioden!

Koulutukset | Utbildningar__________________________
Kotona Suomessa –hanke järjestää kotouttamisen webinaari-sarjan
syksystä lähtien kuun ensimmäisenä perjantaina.
Joka kerta saamme parin tunnin alustuksen eri teemoista. Voit helposti seurata webinaaria omalta
tietokoneelta.
1.9. klo 9-11: Tervetuloa kotouttamisen pariin! (Uusille työntekijöille: rakenne, lait, käsitteet,
ydinkysymykset, tilastot jne) – Helsingistä, toimijoina Koto-Oske ja TEM
6.10. klo 9-11: Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet – Helsingistä, Sisäministeriö
3.11. klo 9-11: Maahanmuuttajan reitit työelämään (lainsäädäntö, luvat, palvelut, Eures-toiminta jne) –
Oulusta, Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä TE-toimiston ja ELY:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa
1.12. klo 9-11: Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä – Rovaniemeltä, Kotona
Suomessa –hanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja valtakunnallisten sekä paikallisten järjestöjen kanssa.

Finland –mitt hem projektet ordnar en webinar-serie inom integration fr.o.m. hösten alltid den första
fredagen på månaden.
Varje gång öppnas ett nytt tema under ett par timmar. Du kan enkelt följa med webinariet från din
egen dator. Så lägg redan nu dessa datum i din kalender.

**********
21.9 KOTOUTUMINEN UUDESSA MAAKUNNASSA – YHTEISEN KOTOUTTAMISTYÖN
MAHDOLLISUUDET
Vaasa, klo 9.30 – 16.00, Domus Bothnica, Yliopistonranta 5
Järjestäjät: Pohjanmaan Liitto / Hyvä alku Pohjanmaalla –pilottihanke, Pohjanmaan ELY-keskus,
Kotona Suomessa –hanke ja Resurssirengas.
Meneillään oleva maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on historiamme suurin
hallinnollinen uudistus. Muutos on mahdollisuuksien paikka myös kotouttamistoiminnan
innovatiiviselle yhteiskehittämiselle.
Seminaari on interaktiivinen ja tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa uudistuviin
kotoutumispalveluihin. Tule siis mukaan vaikuttamaan uuden maakunnan kotoutumispalveluihin!

UUTISKIRJE
NYHETSBREV
4.8.2017

Ilmottautumiset viimeistään 8.9.2017
Lisätietoja: Ritva Mertaniemi Hyvä alku Pohjanmaalla-hankkeesta, puh. 044 366 4148 tai
ritva.mertaniemi@obotnia.fi

21.9.2017 INTEGRATION I DET NYA LANDSKAPET – MÖJLIGHETER FÖR DET
2
GEMENSAMMA INTEGRATIONSARBETET
Vasa, kl. 9.30 – 16.00, Domus Bothnica, Universitetsstranden 5
Arrangörer: Österbottens förbund/En bra start i Österbotten-pilotprojektet, Österbottens NTMcentral, Finland mitt hem-projektet och Resursringen.
Den pågående landskaps- och social- och hälsovårdsreformen är den genom historien största
administrativa reformen i vårt land. Reformen ger en möjlighet för nya gemensamma grepp också för
integrationsverksamheten.
Seminariet är interaktivt och erbjuder dig en konkret möjlighet att delta i utformningen av den nya
integrationsservicen. Kom alltså med och påverka integrationen i det nya landskapet!
Anmälningar senast 8.9.2017.
Tilläggsinformation: Ritva Mertaniemi i En bra start i Österbotten-projektet, tfn 044 366 4148 eller
ritva.mertaniemi@obotnia.fi

******
5.10.2017 KULTTUURIENVÄLINEN VIESTINTÄ VARHAISKASVATUKSESSA MAAHANMUUTTAJALASTEN JA PERHEEN TUKI (kts. liitteenä ohjelma)
Aika: 5.10.2017 klo 9-16
Paikka: Domus Bothnica, Wärtsilä –Sali, (Yliopistonranta 5, Vaasa)
Koulutus on maksuton. Tilaisuudessa tarjotaan aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen.
Sitovat ilmoittautumiset sähköisesti Tästä 25.9.2017 klo 16 mennessä.

Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisille, päiväkotien ja esikoulujen
henkilöstölle, jotka voivat kohdata erilaisia haastavia arjen tilanteita maahanmuuttajalasten ja
heidän perheidensä kohtaamisessa, myös suomen- tai ruotsinkielentaitojen puuttuessa.
Pedagogiikan professori emerita Pirjo Lahdenperä (Mälardalens högskola, Eskilstuna, Ruotsi) tulee
aamupäivällä kertomaan kulttuurienvälisestä viestinnästä varhaiskasvatuksessa. Iltapäivällä
jatkamme TEM:in Kotouttamisen osaamiskeskuksen Anne Alitorppa-Niitamon kanssa aiheena perheen
kotoutumisen tuki varhaiskasvatuksessa. Sen jälkeen saamme vielä kuulla Helsingin Ota koppi –
mallista (Päivi Nikkilä) jossa lapsen kaksikielisyyden kehittymistä ja osallisuutta lapsiryhmässä
tuetaan. Tästä voi saada ideoita ja toiminnallisia menetelmiä omaan käyttöön.
Järjestäjänä Kotona Suomessa Hyvä polku –hanke (ESR). Lisätiedot Pohjanmaan aluekoordinaattori
Emine Ehrström, emine.ehrstrom@ely-keskus.fi / 0295 02 0938

