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Ajankohtaista | Aktuellt____________________________
Tämä on Pohjanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueitten uutiskirje kotouttamisasioissa.
Det här är Österbottens, Mellersta- och Södra Österbottens nyhetsbrev i integrationsärenden.

1

Avustuksia | Understöd
2.10-3.11.2017 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston (AMIF) hankehaku. Lue lisää
2.10-3.11.2017 Asyl-, migrations- och integrationsfondens projektansökan. Läs mera
14.6-25.9.2017 Kasvua kansainvälisistä osaajista (ESR & EAKR) Lue lisää
14.6-25.9.2017 Internationella förmågor ger tillväxt (ESF & ERUF) Läs mera

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
 29.8.2017 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden käyttöönottoa tukeva koulutus
Aika: 29.8.2017 klo 9.30-15.00
Paikka: Pohjanmaan ELY-keskus (Wolffintie 35 B, Vaasa. 5krs, Neuvotteluhuone Mikola)
Kouluttajat: Leena Nissilä ja Teijo Koljonen, Opetushallitus
Sitovat ilmoittautumiset: TÄSTÄ 25.8 klo 12 mennessä. (Tilaisuuteen mahtuu 20 ensimmäistä
ilmoittautunutta.)

Ohjelma ja lisätietoa voit lukea Tästä tai www.kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
Lisätietoa: Opetushallitus on hyväksynyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman uudet
perusteet. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018. Opetushallitus ja Kotona Suomessa
-hanke järjestävät yhteistyössä aiheesta koulutus- ja keskustelutilaisuuden Rovaniemellä, joka
striimataan Pohjanmaan ELY-keskukseen. Pohjanmaan koulutuksessa on mahdollista kysyä
kouluttajilta lisäkysymyksiä videoitse.

 27.9.2017 Asiaa ihmiskaupasta –koulutus, Oulu
Aika: 27.9.2017 klo 9-16
Paikka: Oulun pääkirjaston Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu
Ilmoittautuminen: 15.9 mennessä Tästä
Tutustu ohjelmaan Tästä
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 28.9.2017 Maahanmuuttajan mielen hyvinvoinnin edistäminen
arjessa -seminaari, Helsinki (Aluekatsomo järjestetään
Vaasassa)
Aika: 28.9.2017 klo 9-15.15
Paikka: Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (Mannerheimintie 166)
Lisätiedot koulutuksesta: http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/seminaarikutsumaahanmuuttajan-mielen-hyvinvoinnin-edistaminen-arjessa
Ilmoittautuminen aluekatsomoon Vaasaan: Tästä perjantaihin 22.9 klo 12 mennessä.
Järjestäjinä: Kotouttamisen osaamiskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 5.10.2017 KULTTUURIENVÄLINEN VIESTINTÄ VARHAISKASVATUKSESSA
- MAAHANMUUTTAJALASTEN JA PERHEEN TUKI, Vaasa
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

 15.11.2017 ’Minne mä menen nyt’?- paperittomuus Suomessa seminaari, Helsinki
Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke järjestää 15.11.2017 seminaarin "Minne mä menen
nyt?" - Paperittomuus Suomessa 2017. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen
paperittomien asemaan ja tilanteeseen Suomessa. Tilaisuudessa pitää puheenvuoron muun muassa
PICUMin (the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) asiantuntija.
Seminaari on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, kolmannen
sektorin toimijoille, viranomaisille sekä muille kiinnostuneille.

2

UUTISKIRJE
NYHETSBREV
23.8.2017

Paikka: Seminaaritila ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuus järjestetään Helsingissä.
Aika: Tilaisuudelle on varattu klo 9-15, kesto tarkentuu myöhemmin.
Lisätietoja seminaarista ja ennakkoilmoittautumiset:
Sanna Rummakko, p. 045 843 7979, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi
www.paperittomat.fi PICUMista: http://picum.org/en

Muuta | Annat _____________________________________
 Infotillfälle om samhälls- och hälsokommunikatörernas
utbildning och uppgift, Vaasa & Jakobstad
Inom ESF-projektet "En bra start i Österbotten" arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten utbildning
för samhälls- och hälsokommunikatörerna i Finland. Läsåret 2016-2017 genomfördes den första
utbildningen. I september 2017 startar den andra utbildningsgruppen i Vasa. Samhälls- och
hälsokommunikatörernas arbete går ut på att via gruppverksamhet och dialog underlätta nyanländas
och andra invandrargruppers integration och etablering i Finland. Gruppverksamheten och
informationen om samhälle och hälsa ges på modersmålet.
Tillfället kommer att arrangeras i Jakobstad 12.9, kl. 13 och i Vasa 14.9, kl. 13. Där har ni
möjlighet att bekanta er med utbildningen och dess innehåll och upplägg.
Anmälningar: sofia.mitts-bjorkblom@yrkesakademin.fi / tfn 050-3306041.

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros
Syksyllä 2017 järjestetään sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tueksi hyvinvoinnin, terveyden
sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen aluekierros. Kierroksen aikana pidetään tilaisuuksia jokaisessa
tulevassa maakunnassa, ja ne ovat avoimia kaikille. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki
julkaistaan noin kuukautta ennen tapahtumia.
 Vaasa 20.9.2017 (Pohjanmaa)
 Kokkola 5.10.2017 (Keski-Pohjanmaa)
 Seinäjoki 6.10.2017 (Etelä-Pohjanmaa)
Lisätietoa: http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros

Työkaluja | Verktyg _____________________________


Henkisen tuen ohjeet (saatavilla useilla kielillä), SPR Lue lisää
Anvisningar för mentalt stöd (finns på flera språk), Röda Korset Läsa
Mer
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