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Ajankohtaista | Aktuellt ________________________
Uuden kotoutumislain valmistelu etenee – tutustu päivitettyyn versioon Lue lisää
Taulukko Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maahanmuuttohankkeista on päivitetty Lue lisää (Huom! Jos haluat tehdä lisäyksiä/muokkauksia, ota yhteys emine.ehrstrom@ely-keskus.fi)
Statistiker av invandrarprojekt i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har uppdaterades Läs mer (OBS! Om du vill göra ändringar/kompletteringar, kontakta emine.ehrstrom@ntm-centralen.fi)

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

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
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.
Tilaisuuden järjestää: Kotona Suomessa -hanke

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.

3.5.2018 Unelmista tekoihin! Yrittäjänä vieraassa maassa, Seinäjoki
Ohjelma | ilmoittautuminen 25.4.2018 mennessä
Mukana tilaisuudessa on Arman Alizad, toimittaja ja tunnettu tv-persoona. Arman puhuu aidosti siitä, miten elämää kannattaa elää ja miten löytää oma juttunsa. Hän ottaa esiin käännekohtia, joissa omilla valinnoilla ja asenteella on suuri merkitys tulevaisuuden kehittymiseen. Hän kertoo yrittäjyydestä ja työnteosta sekä unelmiin usko-
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misesta ja niiden toteuttamisesta. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Suomen yrittäjäopistoa, Etelä-Pohjanmaan yrittäjiä, Bloigu Consultingia.
Tilaisuuden järjestää: Promotion of Immigrant Entrepreneurship -hanke, Suomen yrittäjäopisto

4.5.2018 Maahanmuuttajien koulutuspolut, webinaari
Ohjelma | Ilmoittautuminen
Webinaarin tavoitteena on saada perustietoa maahanmuuttajien alkuvaiheen koulutuspoluista ja tuoda näkökulmia
aikuisten ja nuorten maahanmuuttajien tavanomaisimmista koulutuspoluista ennen esimerkiksi tutkintotavoitteista
koulutusta. Lisäksi tarkastellaan vuodenvaihteessa tullutta luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen sekä aikuisten perusopetuksen uudistusta toimijoiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Lopuksi esitellään Kotona Suomessa Hyvä alku
kehittämishankkeissa tuotettuja hyviä käytäntöjä koulutusten kehittämiseksi.
Koulutus on maksuton.
Järjestäjinä: Kotona Suomessa –hanke ja Kotouttamisen osaamiskeskus
SAVE THE NEXT DATE: 8.6.2018 klo 9-11 Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen

7.5.2018 Järjestöt tukemassa pakolaisten mielenterveyttä, Helsinki + streamaus
Alustava ohjelma ja ilmoittautuminen 29.4 mennessä
Punainen Risti kutsuu valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan sekä muiden alojen järjestöjen toimijat koolle vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston tapaamiseen maanantaina 7.5.2018 Helsinkiin, hotelli
Scandic Simonkenttään. Tilaisuus tullaan striimaamaan, eli ohjelmaa pystyy seuraamaan myös etänä. Linkki sekä
ohjeet tähän tulossa myöhemmin.

Työkaluja | Verktyg ______________________________
Handbok om företrädande av minderåriga Läs mer
Handbok om psykosocialt stöd till minderåriga Läs mer
Mielenterveysseuran kriisipuhelin palvelee nyt myös arabiaksi ja englanniksi Lue lisää
Tilastokeskus: Tuoreita tilastoja maahanmuuttajataustaisten eri koulutustasojen läpäisyistä (Julkaisu
14.3.2018) Lue lisää
Alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelmien lomakkeet www.kotouttamisen.fi sivustolta Lue lisää
Blanketter av inledande kartläggning och integrationsplan via www.integration.fi sidan Läs mer
Laura Lindeman: Tie kansainvälisten osaajien pitämiseen Suomessa käy puolison kautta (TEM-blogi)
Lue lisää
Selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta Lue lisää
Uutta videomateriaalia tukemaan pakolaistaustaisten asettautumista pienempiin kuntiin Lue lisää
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OSKU-hankkeen (Osuva kuntaanmuutto) video-oppaat maahanmuuttajille
 Pienellä paikkakunnalla hyvä asua, helppo kulkea, kunnan asukasmäärä 15.000 ja 8.000. Videoista on neljä eri kieliversiota arabia, dari, tigrinja ja selkosuomi Youtube
 Pienellä paikkakunnalla polkuja työllistymiseen. Videoista on neljä eri kieliversiota arabia,
dari, tigrinja ja selkosuomi. Youtube
 Katso kaikki videot tästä Youtubesta
Suomi Taskussa palvelu tarjoaa suomen kielen oppimista ja suomalaisia käytöstapoja kielivideokirjaston kautta. Palvelua voi käyttää vapaasti www.suomitaskussa.eu Lue lisää
Asumisen rahoitus ja kehittämispankki ARA tarjoaa Maahanmuuttajien asumisen materiaalipankin.
Materiaalipankki on ensisijaisesti tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville, jotka haluavat löytää maahanmuuttajien Suomessa asumista tukevaa tietoa yhdestä paikasta. Lue lisää

Tämä on Pohjanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueiden kotouttamisasioiden uutiskirje.
Det här är Österbottens, Mellersta- och Södra Österbottens nyhetsbrev i integrationsärenden.
Yhteystiedot | Kontaktuppgifter: Emine Ehrström, emine.ehrstrom@ely-keskus.fi

