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Ajankohtaista | Aktuellt ________________________
Avustuksia | Understöd ____________________________
Hankehakujen päättymisajankohdat 2018 http://kotouttaminen.fi/hakuajat

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
21.3.2018 kl. 15.15-16.30 På väg tillsammans – integrationsprocessen i Svenskfinland – seminarium, Vasa
Plats: Akademisalen, Åbo Akademi Vasa Ladda ner seminariets program Här
Ytterligare information Magnus Enlund, Migrationinstitutet, förnamn.efternamn(at)utu.fi

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.

6.4.2018 klo 9-14.30 Kotoutuja-asiakkaan ohjaaminen ja ohjautuminen palveluihin, Kokkola
Ohjelma ja ilmoittautuminen 30.3 klo 12 mennessä
Koulutuksessa käsitellään kotouttamispalveluita Te-palveluiden, Poliisin ja koulutusten tarjoajien näkökulmasta.
Lisäksi paneudutaan seurauspedagogiikan työskentelymenetelmään maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Koulutuksen kohderyhmänä on kotoutuja-asiakkaiden parissa työskentelevät ja maahanmuuttajia työssään kohtaavat ammattilaiset. Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa –hanke (ESR) yhteistyössä Pohjanmaan TE-palveluiden
kanssa. Koulutus on osallistujille maksuton.

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.
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13.4.2018 klo 9-14.30 Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat, Helsinki
HUOM! Streamataan myös verkkolähetyksenä!
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

26.4.2018 Urareitti-hankkeen satoa – uusia malleja kielikoulutukseen, ohjaukseen ja
osaamisen tunnistamiseen, Helsinki
Ohjelma ja ilmoittautuminen
”URAREITTI - korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys” hanke
on ESR-rahoituksella toimiva ja käynnistynyt 1.10.2015. Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän
saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan
suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai
jatko-opintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä valtakunnallisia käytäntöjä luomalla. Hanke on kohdennettu maahan muuttaneille sairaanhoitajille, liiketalouden alalle,
tekniikan alalle ja terveysalalle sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen.

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 ______________________________
Kristiina Kuparinen: Mikä muuttui, kun sairaanhoitajien kielikoulutus siirtyi luokasta työpaikalle?,
Laurea Julkaisut joulukuussa 2017 Lue lisää
Eine Pakarainen: Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa: kohti interkulttuurista ohjausta. (2018) Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto Lue lisää
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Elina Turjanmaa: Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. (2018) Siirtolaisuusinstituutti. Lue lisää
Kaipaatko ideoita maahanmuuttajaryhmien innostavaan ohjaamiseen?
Kepeli-hanke on koonnut kehollisia ja pelillisiä harjoitteita, joita voi käyttää maahanmuuttajaryhmissä kotoutumisen tukena tai erilaisten ryhmien kohtauttamisen välineenä. Kepelin tavaramerkkeinä ovat hauskuus ja kehollisuus: kaikessa on reilu ripaus pelillisyyttä ja vakavaa leikillisyyttä.
Tutustu harjoitteisiin
Meille tulee vauva -oppaasta tarvitaan eri kieliversioita lapsiperheiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vuoksi (THL-blogi 13.3.2018) Lue lisää
Prevention of female circumcision is a common concern (THL-blogi 12.3.2018) Read more
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