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Ajankohtaista | Aktuellt____________________________ 

Sitoudun torjumaan vihapuhetta on haastekampanja vihapuheen torjumiseen. Kampanjan on 
käynnistänyt opetus- ja kulttuuriministeriö 2.10.2017. http://torjunvihapuhetta.fi/  
 
Jag dissar hatprat är en kampanj för att motarbeta hatprat. Kampanjen har startats 
av undervisnings- och kulturministeriet 2.10.2017. http://torjunvihapuhetta.fi/se/ 
 
 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 
 
 
3.11.2017 klo 9-11 Kotouttamisen webinaarisarja osa 3. Maahanmuuttajan reitit työelämään 

Voit helposti seurata webinaaria omalta tietokoneeltasi. Luennon puhujat kertovat muun muassa perustietoa 
maahanmuuttajista työmarkkinoilla Suomessa, erilaisista poluista työelämään sekä työnantajanäkökulmista. 
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään perjantaina 27.10.2017 kello 12 mennessä oheisen linkin kautta. 
Linkki ilmoittautumiseen.  
Huomioithan, että kyseessä on youtube –alusta, joten parhaimmat selaimet, jotka tukevat lähetystä, ovat Google 
Chrome ja Mozilla Firefox. 
Lisätietoja: Jussi Leponiemi, Kotona Suomessa -hankkeen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluekoordinaattori  
(p. 029 5020 959; jussi.leponiemi@ely-keskus.fi) 

 
  

14.11.2017 klo 9.30-15.30 Kongo-teemakoulutuspäivä, Vaasa 
Maahanmuuttoviraston Kiintiöpakolais- ja kuntaansijoittamishanke järjestää Kongo-teemakoulutuskoulutuspäivän. 
Koulutuspäivän ensisijaisena kohderyhmänä ovat ELY-keskusten ja kuntien viranomaiset, jotka osallistuvat syksyllä 
2017 valittavien kongolaisten kiintiöpakolaisten vastaanottoon. Koulutus järjestetään suomeksi. 
Pohjanmaan ELY-keskuksen tilaisuus järjestetään Pohjanmaan ELY-keskuksen tiloissa. 
Ilmoittautuminen 8.11.2017 klo 12 mennessä. 

 Toimeksi saaneena, lisätiedot: Emine Ehrström emine.ehrstrom@ely-keskus.fi  

 
 
16.11.2017 klo 12-15.30 Maahanmuuttajamiehet kotouttamistyön asiakkaana: Sukupuolen 
merkitys ja huomioiminen kotouttamispalveluissa, Vaasa ja etäkatsomo Seinäjoki 

Paikka: Vaasan virastotalon Präntöö auditorio, Wolffintie 35 1krs. Seinäjoen etäkatsomon 
paikkatiedot ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa ilmoittautuneille. 
Ohjelma ja Ilmoittautuminen 
Maahanmuuttajamiehet kohtaavat usein uudessa kotimaassa haasteita kielen oppimisessa, uudessa kulttuurissa ja 
toimintaympäristössä toimimisessa sekä työllistymisessä. Uuteen maahan muuttaminen voi vaikuttaa myös perheen 
sisäiseen dynamiikkaan. 
Luennoitsijana Tutkijatohtori Veronika Honkasalo (HKI), joka puhuu seuraavista teemoista: Nuoret miehet 
vastaanottokeskuksissa sekä monikulttuurinen sukupuolisensitiivinen työ – maahan muuttaneiden miesten 
kotoutuminen. Lisäksi Pohjanmaan poliisilaitokselta rikoskomisario Sami Isoniemi tuo näkemyksiä 
maahanmuuttajamiesten tarpeista alueella.  

http://torjunvihapuhetta.fi/
http://torjunvihapuhetta.fi/se/
https://link.webropolsurveys.com/S/2CDF3CEAAEBD25CD
mailto:jussi.leponiemi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/646E876D1DA8DDC3
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/Maahanmuuttajamiesten+kotoutuminen+ohjelma.pdf/7092d9aa-dd8c-4939-b6c0-07d2f40b65b0
https://link.webropolsurveys.com/S/B062CE191CA98B66


 

 

 
Tämä on Pohjanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueiden kotouttamisasioiden uutiskirje.  
Det här är Österbottens, Mellersta- och Södra Österbottens nyhetsbrev i integrationsärenden.  
Yhteystiedot | Kontaktuppgifter: Emine Ehrström, emine.ehrstrom@ely-keskus.fi 

UUTISKIRJE  
NYHETSBREV  

04.10.2017 

 
13-14.12.2017 klo 9-16 Pakolaisten mielenterveyden hyvinvointia tukeva kotouttaminen kunnissa 

–koulutus, Vaasa. (ENNAKKOTIETO!) Suomeksi ja ruotsiksi 
Koulutus on Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Sylvia-hankkeen tarjoama ja sen toteuttaa Helsingin 
Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus. Toinen koulutuspäivä on suomeksi ja toinen ruotsiksi. Koulutus 
on yksipäiväinen. 15 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan tilaisuuteen per päivä. Ilmoittautumisen 
avautumisesta ja koulutuksen sisällöstä tiedotetaan myöhemmin ja ilmoitetaan mm. www.kotouttaminen.fi sivuston 
tapahtumakalenterissa.  

13-14.12.2017 kl. 9-16 Integreringen som stöder det mentala välbefinnandet hos flyktingar i 

kommunen – utbildning, Vasa  (Förhandsbesked!) På finska och svenska 
Utbildningen erbjuds av Sylvia-projektet från Arbets- och näringsministeriet. Den genomförs av Helsingin 
Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus. En utbildningsdag hålls på finska och en på svenska. Utbildningen 
varar en dag. De 15 första anmälda per dag ryms med. Information om när anmälningstiden öppnas och mer 
information om utbildningens innehållet ges senare och publiceras bl.a. i evenemangskalendern på 
www.kotouttaminen.fi. 
 

17.1. - 22.3.2018 Maahanmuuttajaopiskelijoiden koulutusta kehittämään, 3op.   
Erityisopetusta monikulttuurisille opiskelijoille - ERMO-hanke, on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 
koulutushanke. Koulutus on osallistujille maksutonta. 

 Ilmoittautuminen seuraavan linkin kautta: http://www.ermo.fi/ilmoittautuminen 
 Lisätietoja ERMO-hankkeesta: http://www.ermo.fi/  

 

Työkaluja | Verktyg _____________________________ 

 
Tutustu julkaisuun maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluista Ohjaamo Helsingissä. Tuore 
julkaisu esittelee Ohjaamo Helsingin kehittämistyötä ja palveluita maahanmuuttajataustaisille 
nuorille. Lue lisää 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Maahanmuuttajien osaaminen tunnistettava nykyistä paremmin. 
Lue lisää 
Undervisnings och kulturministeriet: Invandrarnas kompetens måste identifieras bättre än för 
närvarande. Läs mera  
 
Pakolaisten psykososiaalisen tuen –koulutusvideoita. Utbildningsvideor om psykosocialt stöd för 
invandrare. YOUTUBE 
 

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  

http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.kotouttaminen.fi/
http://www.ermo.fi/ilmoittautuminen
http://www.ermo.fi/
https://drive.google.com/file/d/0BypoP8jAoy9YT25EZWIxOWphc1E/view
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-osaaminen-tunnistettava-nykyista-paremmin
http://minedu.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-osaaminen-tunnistettava-nykyista-paremmin
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29DdAeTBKFpgzfVXtCUXTV5p
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/syksyn-hakuaika-ja-koulutukset-on-vahvistettu?_101_INSTANCE_EJqIIGRkUXIA_languageId=sv_SE

