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Ajankohtaista | Aktuellt____________________________
Pohjanmaan Etnisten suhteiden neuvottelukunta järjestää 28.10 klo 12-15
Maailmanpäivä tapahtuman teemana Ihmiseltä Ihmiselle. Tapahtuma on
virallinen Suomi 100 tapahtuma. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Mira ry
ja Vaasa-opiston kanssa.
Delegationen för etniska relationer i Österbotten ordnar den 28.10 kl. 12-15 evenemanget Världens
dag med temat Från människa till människa. Tillställningen är ett officiellt Finland 100 evenemang.
Evenemanget arrangeras i samarbetet med Mira rf och Vaasa-opisto.
Lisätietoa Mer information

Avustuksia | Understöd ____________________________
9.10.–10.11.2017 Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2018 valtionavustuksen erityisavustuksena
järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä
Lue lisää
9.10.–10.11.2017 Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering, som är
statsunderstöd i form av specialunderstöd, med syftet att i hela landet effektivisera det
integrationsfrämjande arbete som tredje sektorn utför. Läs mera
2.10-3.11.2017 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston hankehaku. Lue lisää
2.10-3.11.2017 Asyl-, migrations- och integrationsfondens projektansökan. Läs mera

Työkaluja | Verktyg _____________________________
Vihapuheesta dialogiin – koulutusmateriaali vihapuheen vastaisille oppitunneille Lue lisää
Pakolaisapu: Omakielinen Yhteiskuntaorientaatio-kurssi nopeuttaa pakolaisten kotoutumista Lue lisää
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Yhdenvertaisuuden edistäminen ja positiivinen erityiskohtelu -opas
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Sokra-hanke: Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen kehittämistyön
tukena -opas
Targeted Funding, Immigrant Background, and Educational Outcomes: Evidence from Helsinki's
“Positive Discrimination” Policy (2017) Lue lisää Läs mera
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Oleskelulupiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet -videotallenne. Koulutus sisältyy Kotouttamisen
osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa-hankkeen webinaarisarjaan. Luennoitsijana
maahanmuuttoviraston edustaja. YOUTUBE
Kulttuurienvälinen viestintä varhaiskasvatuksessa – Lasten ja perheen tuki. Luennoitsijoina Mays
Sweidan, Anne Alitolppa-Niitamo, Pirjo Lahdenperä ja Päivi Nikkilä. Katso koulutus tallenteena Tästä

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.
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13.12.2017 klo 9-16 Pakolaisten mielenterveyden hyvinvointia tukeva kotouttaminen kunnissa –
koulutus, Vaasa. (suomenkielinen koulutus)
Koulutus on Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Sylvia-hankkeen tarjoama ja sen toteuttaa Helsingin
Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus. 15 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan tilaisuuteen.
Ilmoittautuminen suomenkieliseen koulutukseen ja lisätiedot

14.12.2017 kl. 9-16 Integreringen som stöder det mentala välbefinnandet hos flyktingar i
kommunen – utbildning, Vasa (utbildningen ordnas på svenska)
Utbildningen erbjuds av Sylvia-projektet från Arbets- och näringsministeriet. Den genomförs av Helsingin
Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus. De 15 första anmälda ryms med.
Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen koulutukseen och ytterligare information
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