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Ajankohtaista | Aktuellt____________________________








Jatkossa uutiskirjettä ei enää välitetä sähköpostitse pdf-muodossa vaan alueen uutiskirjeet
ovat ladattavissa kotouttaminen.fi alueosiosta, johon laitan tulevissa uutiskirjeessä linkin.
Nyhetsbrev skall i framtiden inte skickas via e-post som PDF-fil, utan de skall tilläggas till
integration.fi sidan under regionsdelen. Jag skickar aktuella nyheter fortfarande via e-post men 1
bara länken till nyhetsbrev.
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan koulutuksista ilmoitetaan myös
kotouttaminen.fi tapahtumakalenterissa. Nykyiset tiedossa olevat syyskauden avoimet
koulutukset, seminaarit ja työkokoukset on viety tapahtumakalenteriin.
Utbildningar i Österbottens, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens regioner skall
anmälas i integration.fi websidas evenemangskalender i framtiden. För närvarande har öppna
utbildningar, seminarium och arbetsmöten som vi är medveten om, redan publicerats i
evenemangskalendern.
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluesivut on päivitetty kotouttaminen.fi
alueet osiossa. Sivuilta löydätte päivittyneet tilastot, kotouttamisohjelmat, kuvaukset alueista
sekä listaukset meneillään olevista alueen maahanmuuttohankkeista.
Österbottens, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens regioners sidor i
www.integration.fi har uppdaterats. Via sidan hittar ni uppdaterade statistiker,
integrationsprogram, regionernas presentationer och en lista av invandringsprojekt som är på
gång i regionen som bäst.
www.kotouttaminen.fi/alueet | www.kotouttaminen.fi/sv/regioner

Terkuin, Häls. Emine Ehrström

Koulutukset | Utbildningar__________________________
 1.9.2017 Tervetuloa kotouttamisen pariin! -webinaari
Aika: Perjantai 1.9.2017 klo 9–11
Paikka: Technopolis (kokoustila Smith&Marx), Energiakuja 3, 00180 Helsinki. (HUOM! Koulutusta on
mahdollista seurata myös verkkoyhteyden kautta; linkki etäosallistujille lähetetään sähköpostitse
lähempänä tilaisuutta.)
Ilmoittautuminen: viimeistään perjantaina 25.8.2017 kello 12 mennessä sähköisesti Tästä
Kotouttamisen osaamiskeskus ja Kotona Suomessa -hanke yhteistyössä järjestävät kotouttamistoiminnan pariin
hiljattain mukaan tulleille työntekijöille koulutustilaisuuden, jossa annetaan perustietoa maahanmuutto- ja
kotouttamistyöstä sekä sen prosesseista.
Kouluttajana on kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö Annika Forsander. Tilaisuudessa käydään
läpi muun muassa seuraavia teemoja:
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- mitä kotouttaminen on
- maahanmuuton historia ja nykytila
- kotouttamistyön taustaa
- kotouttamiseen liittyviä käsitteitä
- keskeisiä lakeja ja eri toimijoiden rooleja kotouttamistyössä.
Koulutus on maksuton.
Koulutus on ensimmäinen vuosina 2017–2018 toteutettavasta luentosarjasta, jossa käsitellään kotouttamisen
teemoja aina joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina.

Seuraavat ajat ja teemat:
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.

**********
 21.9.2017 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!
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 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.
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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
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

Työkokous | Arbetsmöte ____________________________
SAVE THE DATE: 26.10 klo 9-15.30 Pohjanmaan ELY-keskuksen
Maahanmuuttoasioiden verkostokokous | Nätverksmöte i
invandrarfrågor vid Österbottens NTM-område (Vaasa, Vasa)
Kutsu, paikka ja ohjelma lähetetään lähempänä ajankohtaa. Inbjudan, platsen och tidpunkten
meddelas senare.
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Työkaluja | Verktyg _____________________________


Tutkimuskatsaus: Ulkomaalaistaustainen väestö on huomioitava terveyden
edistämistoimissa (2017) - Lue



Made by Finland – selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja
heikkouksista (2017) - Lue



Edustajakoulutuksen materiaaleja

Toukokuussa 2017 on järjestetty koulutuksia edustajille Hämeenlinnassa, Helsingissä ja Oulussa. Helsingin edustajakoulutuksen
kotoutumisvaihetta koskeva päivä videoitiin ja videot ovat nähtävillä kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalla:
www.youtube.com/channel/UCZr-R_si1ZFeP3GVNk8zutA
Koulutusten PowerPoint esitykset ovat nähtävissä osaamiskeskuksen SlideShare –tilillä:
https://www.slideshare.net/KOTOoske
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