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Ajankohtaista | Aktuellt ________________________
Avustuksia | Understöd ____________________________
ESR haku ESF ansökningstiden 14.12.2017 - 5.3.2018 Lue lisää
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuus. Haku päättyy
23.3.2018 Lue lisää

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
2.3.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa, webinaari
Ohjelma ja ilmoittautuminen 26.2.2018 klo 12 mennessä
Tilaisuuden järjestää Kotouttamisen osaamiskeskus ja Kotona Suomessa –hanke (ESR). Webinaarin tavoitteena on
esitellä maahanmuuttajien yrittäjyyttä Suomessa, taustoja- ja tilastotietoa,
erityispiirteitä ja haasteita sekä kehityssuuntia. Tilaisuudessa kuullaan erilaisia puheenvuoroja ja näkökulmia aiheeseen:
- Satu Aaltonen, Turun yliopisto, projektitutkija
- Hannele Kostiainen, NewCo Helsinki, business advisor
- Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät, Koulutus, innovaatiot ja kansainvälistyminen: johtaja
- Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, Yrittäjyys ja osaaminen yksikkö, yksikön päällikkö
Lisätiedot:
Tanja Manner, aluekoordinaattori Kotona Suomessa –hanke (ESR)
tanja.manner@ely-keskus.fi

12.3.2018 klo 9.30-13.30 Koulutus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä,
Vaasa
Ohjelma ja ilmoittautuminen 7.3.2018 mennessä
Kotona Suomessa -hanke ja Kotouttamisen osaamiskeskus järjestävät yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa koulutuksen Suomessa asuvien tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti maahanmuuttajien kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, koulutuspuolen henkilöstölle sekä maahanmuuttajajärjestöjen edustajille. Koulutus on maksuton.

28.3.2018 kl. 14-17 Mångfald och integration i praktiken i skolan” med pedagogen och integrationskonsulten Sonia Sherefay, Jakobstad
Anmälan senast 21.3.2018
Arrangör: Projektet En bra start i Österbotten – Integrerade servicekedjor för invandrare i Jakobstadsnejden.
Hur samverka med föräldrar från en annan kultur? På vilket sätt ändras familjedynamiken i ett nytt land? Hur hantera Ramadan om många elever fastar? Hur hantera kulturkrockar?
Sonia Sherefay är uppvuxen i Egypten och bor sedan 1980 i Sverige. Sedan mitten på 1990-talet har Sonia varit aktiv i debatter och föreläsningar när det gäller föräldraskap och integration. Hon har en stark övertygelse om att en
tydlig föräldraroll är grunden till barns och ungdomars trygghet och banar väg för en god framtid.
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24.4.2018 Koulutus kansainvälistyvästä Pohjanmaasta - Kansainvälistyvä elinkeinoelämä
ja kansainvälisten osaajien palvelut, Vaasa
Ohjelma ja ilmoittautuminen 17.4.2018 mennessä
Alueen elinkeinoelämässä tavoitellaan lisää kansainvälisiä osaajia ja kansainvälisiä yrityksiä. Monipuolisessa ja ytimekkäässä koulutustilaisuudessa tartutaan asioiden ytimeen ja pyritään saamaan käsitys työperäiseen maahanmuuttoon linkittyvistä palveluista sekä kansainvälisten osaajien hyödyntämisestä alueen elinkeinoelämän kehittämisessä.

13.4.2018 klo 9-14.30 Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat, Helsinki
Ilmoittautumiset 9.4.2018 mennessä toimisto@kotiseutuliitto.fi | Lisätiedot ja tutustu ohjelmaan
Yhä globaalimmassa maailmassa niin maahanmuutto kuin maassamuuttokin ovat lisääntyneet. Yhä useammalla on
useita asuinpaikkoja ja sitä myötä monia kotiseutuja. Jokaisella on oltava oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla,
jolla asuu ja tuntea olonsa turvalliseksi. Ja juuri nykyinen kotiseutu on asia, joka yhdistää uusia ja vanhoja paikkakuntalaisia.
Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksissä toimii yli 150 000 henkilöä. Miten uudet asukkaat ja uudet suomalaiset
toivotetaan tervetulleiksi kotiseuduille ja yhdistyksiin? Mitä uudet asukkaat haluavat tehdä ja missä toimia? Miten
kotiseututyö voi edistää luottamusta ja turvallisuutta erilaisten väestöryhmien ja toimijoiden välillä?
Järjestäjä: Suomen kotiseutuliitto

Luentosarja kotouttamisen teemoista jatkuu, Lue lisää
Webinaarit kuuluvat Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen vuosina 2017–2018 toteuttamaan luentosarjaan, jossa käsitellään kotouttamisen teemoja joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Koulutukset ovat maksuttomia.
SAVE THE DATES
6.4.2018 klo 9-11 Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan
4.5.2018 klo 9-11 Maahanmuuttajien koulutuspolut
8.6.2018 klo 9-11 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen

Työkaluja | Verktyg ______________________________
Kototietokanta (tilastotietoja maahanmuuttajaväestöstä) avattu työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttaminen.fi -sivustolla Lue lisää
Astrid Thors om de svenska integrationsstigarna i Finland: Integrationen av invandrare på svenska i
Finland behöver en helhetsstrategi. En gemensam integrationskoordinator föreslås för de tvåspråkiga
landskapen. Läs mer
Finland Kommunförbund: Utvärdering av Projektet Integration på svenska (2018) Läs mer
Anna-Kaisa Suvanto: Kotouttamispalveluiden järjestäminen yhteistoiminnassa Pietarsaaren seudulla –
pro gradu tutkielma (2018) Lue lisää
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Leena Nissilä: Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi osaksi koulutusjärjestelmää (Kotouttaminen.fi–blogi) Lue lisää
Reija Klemetti: Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäisy on yhteinen asia (THL-blogi) Lue lisää
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