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Ajankohtaista | Aktuellt ________________________ 

Etelä-Pohjanmaan liitto tiedottaa: Anna palautetta - Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymi-
sen toimintaohjelma päivitetään! Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma päivitetään 

kevään 2018 aikana. Nyt tehtävällä kyselyllä kerätään päivitystyön tueksi maakunnan toimijoilta arviointipa-
lautetta nykyisen ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta ja onnistumisesta. Samassa yhtey-
dessä voi myös jo esittää ajatuksia uutta ohjelmaa varten. Toimijakyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimman 
monelta ja erilaiselta kansainvälisessä toiminnassa jo mukana olevalta tai toimintansa kansainvälistämisestä kiin-
nostuneelta eteläpohjalaisen tahon edustajalta - yritykset, organisaatiot, oppilaitokset, yhdistykset ja yhteisöt.  
 
Linkki kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/23M3P86 Kyselyyn voi vastata 4.-22.12.2017.  
Nykyinen kansainvälistymisohjelma on luettavissa TÄSTÄ 

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   
 
 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 
 

 
 

8.1.2018 klo 9-14.30 Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy kouluissa rakentavan vuo-
rovaikutuksen avulla, Vaasa 
 Lisätietoa | ilmoittautuminen (2.1.2018 mennessä)  

Luennoitsijoina Opetushallituksesta Maria Edel ja Satu Elo. Tilaisuuden järjestää Kotona Suomessa - hanke (ESR) 
yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Koulutus on maksuton ja suomenkielinen. 
 
 

17.1.2018 klo 12.30-16.00 Kotoutumisen alkuvaiheen palvelumallin julkaisutilaisuus  
Kotoutumisen alkuvaiheen palveluita on kokeiltu ja kehitetty Kotona Suomessa-pilottihankkeissa vuosina 2016-
2017. Malli sekä muut pilottihankkeiden keskeiset tulokset julkistetaan Helsingissä, Scandic Marina Congress Cen-
terissä 17.1. klo 12.30-16 pidettävässä tilaisuudessa. Tervetuloa mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet! Tilaisuutta 
voi seurata myös Pohjanmaan ELY-keskuksessa (max 20 henkilöä). 
Ohjelma |  Ilmoittautuminen 18.12 mennessä  
 
 

31.1.2018 klo 9-16.00 Lapsiperhe turvapaikanhakijana –seminaari, Vaasa  
Ohjelma ja ilmoittautuminen (23.1.2018 mennessä) 
Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana -seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä turvapai- 
kanhakijaperheiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. 
Seminaari on tarkoitettu työntekijöille vastaanottokeskuksissa, ensi- ja turvakotiyhdistyksissä, sosiaali- ja tervey-
denhuollossa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa sekä päättäjille ja vapaaehtoisille. Seminaarin avulla tue-

https://fi.surveymonkey.com/r/23M3P86
http://www.epliitto.fi/images/B_63_Etela-Pohjanmaan_kansainvalistymisen_toimintaohjelma_Paivitys_2014.pdf
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/esr-ideahaku-1-11-2017-11-12-2017-ja-varsinainen-haku-14-12-2017-5-3-20-1/maximized
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4353106/Ohjelma+8_1_2018.pdf/e2527d51-c76a-4c3c-850c-e1e73d7a54d7
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7adc594b-c126-437c-8171-079b145a3cf3?displayId=Fin1420281
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/Kotoutumisen+alkuvaiheen+palvelumalli+17.1.18.pdf/49a00f0e-31c9-42c4-865e-65360696cafd
https://www.webropolsurveys.com/S/E52A9CD50BDB786B.par
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-projektin-alueseminaari-vaasa/
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taan turvapaikanhakija -ja maahanmuuttajataustaisten lapsiperheidenkanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimin-
taa. Lisäksi kartoitetaan turvapaikanhakijaperheille jo olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön mah-
dollisuuksia. Seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä perheiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskente-
lyyn. 

 

Työkaluja | Verktyg _____________________________ 

Material från De finlandssvenska integrationsdagarna 27-28.11.2017 Läs mera  
 
Kotouttaminen kuuluu kaikille webinaarisarja: 3. sektori kotouttamistyössä Youtube  
 
Euroopan muuttoliikeverkosto: Uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat 
Euroopassa. Lue lisää 
 
Vuoden yhteiskuntatieteellinen pro gradu –palkinto Vaasan yliopistossa opiskelleelle Mikko Latvalalle: 
Maahanmuuttajataustainen nuori osana suomalaista yhteiskuntaa. Jalkapalloharrastuksen merkitys 
poikien integraation edistäjänä. Lue lisää 
 
Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman painopisteinä työperäisen maahanmuuton, kotoutu-
misen ja hyvien väestösuhteiden edistäminen. Lue lisää  
 
Opetushallitus: Aikuisille suunnatun perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen nyky-
tila 2017 Lue lisää  
 
 

http://www.bildningsalliansen.fi/sv/material2016/material_for_undervisning_av_invandrare/
https://www.youtube.com/watch?v=FtTKGauZins&feature=youtu.be
http://www.emn.fi/files/1631/EMN_tutkimus_uudelleensijoittaminen_synteesirapotti_final.pdf
https://www.yhteiskunta-ala.fi/uutiset/vuoden-yhteiskuntatieteellinen-pro-gradu-palkinto-mikko-latvalalle/
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-maahanmuuttopoliittisen-ohjelman-painopisteina-tyoperaisen-maahanmuuton-kotoutumisen-ja-hyvien-vaestosuhteiden-edistaminen
http://www.oph.fi/download/183002_aikuisille_suunnatun_perusopetuksen_ja_perusopetukseen_valmistavan_opetuksen.pdf

