UUTISKIRJE
NYHETSBREV
8.11.2017

Ajankohtaista | Aktuellt____________________________
Kotona Suomessa –hanke jatkuu 30.12.2020 saakka!
Finland –mitt hem –projektet fortsätter tills 30.12.2020!
Hätätapausten vastaanottoon tarvitaan kuntapaikkoja – ennakkoon varautuneet kunnat voivat hakea
lisätukea 11.12. mennessä. Lue lisää

Avustuksia | Understöd ____________________________
ESR-ideahaku 1.11.2017 - 11.12.2017 ja varsinainen haku 14.12.2017 - 5.3.2018 Lue lisää
ESF-ide-sökning 1.11.2017 och den officiella ansökningstiden 14.12.2017 – 5.3.2018

Työkaluja | Verktyg _____________________________
Information om integration på svenska. Läs mera
Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val? Slutrapport över projektet
Integration på svenska vid Kommunförbundet. (2017) Läs mera
Maahanmuuttovirasto pyrkii tukemaan turvapaikanhakijaperheiden hyvinvointia ja lasten kehitystä
”Lapset puheeksi (Lp) -menetelmä vastaanottopalveluissa - psykososiaalista tukea lapsiperheille ja
haavoittuville” -hankkeen avulla. Lapset puheeksi -menetelmän tutkimusnäytöstä on koottu tietoa
Kasvun tuki -käsikirjaan Tästä. Toimiva lapsi & perhe -työn kokonaisuus sekä Lapset puheeksi menetelmän materiaalia Suomen Mielenterveysseuran sivuilla Tästä.
Turussa pidetyn Perheryhmäkotipäivien (23.–24.10.2017) esitykset löytyy nyt verkosta:
Perheryhmäkotipäivät Turussa 2017, esitykset verkossa (youtube.com)
#EMMEVAIKENE-KAMPANJA kannustaa toimimaan vihapuhetta vastaan. Emme vaikene -kampanjan
tavoitteena on voimaannuttaa toimimaan vihapuhetta ja hiljentämistä vastaan. Kampanja sitouttaa
tekemään jotain aina, kun kohtaa tai havaitsee vihapuhetta sekä estämään omalta osaltaan
vihapuheen leviämisen. Kampanjan aikana jaetaan tietoa vihapuheesta ja siihen linkittyneistä
rakenteista sekä konkreettisia toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin. Kampanja päättyy 10.12.
Ihmisoikeuksien päivänä. Lue lisää
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Maahanmuuttajan reitit työelämään (3.11.2017) webinaarin tallenne YOUTUBE
Webinaari kuuluu Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen vuosina 2017–
2018 toteuttamaan luentosarjaan, jossa käsitellään kotouttamisen teemoja joka kuukauden
ensimmäisenä perjantaina.

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
27-28.11.2017 De finlandssvenska integrationsdagarna, Hanaholmen, Esbo
Programmet | anmälningar senast 13.11.2017
Toppföreläsningar med bland andra Pirjo Lahdenperä (emerita professor i pedagogik): Från monokulturellt till
interkulturellt synsätt inom kommunerna, och Mats Trondman (professor i kultursociologi och barn- och
ungdomsvetenskap): Skolkultur som möjlighetsstruktur.

1.12.2017 klo 9-11 Webinaari: Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä.
Ohjelma | Ilmoittautumiset 24.11.2017 kello 12 mennessä
Luennon tavoitteena on nostaa esille järjestötoimijoiden näkemyksiä kotouttamisesta, viranomaisten ja
kolmannen sektorin välisestä työnjaosta sekä järjestötoiminnan tuomasta lisäarvosta maahanmuuttajien
kotoutumisprosessissa. Luennon kohderyhmää ovat maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan parissa
työskentelevät ammattilaiset, kolmannen sektorin toimijat ja kuntapäättäjät. Luento pitää sisällään alustuksia
aiheesta eri puolilta suomea.
Webinaari kuuluu Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen vuosina 2017– 2018
toteuttamaan luentosarjaan, jossa käsitellään kotouttamisen teemoja joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina.
Tilaisuus on maksuton.

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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