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Ajankohtaista | Aktuellt ________________________
www.kotouttaminen.fi alueosion tilastot on päivitetty! (Uppdateringar är endast på finska
tills vidare, översättningar till svenska är på gång som bäst)
**
Föräldrabarometern – enkätundersökning på 12 olika språk förutom svenska och finska!
Hur ser föräldrar på sitt barns skolgång, sin möjlighet att vara delaktig i barnets skolgång och på
samarbetet mellan hem och skola?
Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto samarbetar med Åbo Akademi gällande en
omfattande undersökning över föräldrarnas synpunkter som vi kallar Föräldrabarometern. Undersökningen riktar sig till föräldrar som har barn i grundskolan och frågorna handlar om barnens skolgång,
den nya läroplanen, samarbetet mellan hemmet och skolan och föräldrarnas delaktighet i skolsamfundet. Föräldrarna kan besvara förfrågan antingen på svenska eller finska. Frågebatteriet finns
också tillgängligt på engelska, ryska, estniska, arabiska, somaliska, vietnamesiska, bosniska, persiska/farsi, kurdiska/sorani, albanska, bulgariska och swahili. Tack vare stöd från Svenska Kulturfonden är det möjligt att för första gången utföra Barometern på såhär många språk.
Träffar du i ditt arbete föräldrar med främmande språk? Om du i ditt arbete träffar föräldrar till
barn med främmande hemspråk, hoppas vi att du informerar om enkäten och uppmuntrar också deras föräldrar att svara på enkäten. Det här är en unik möjlighet att få ta del av föräldrarnas åsikter
så här mångsidigt. Undersökningen kommer att ge skolor och andra aktörer viktig information om hur
också föräldrarna med annat modersmål ser på skolan och samarbetet mellan hem och skola.
Länk till enkäten: http://www.vanhempainliitto.fi/baro
Sprid informationen vidare!

Vanhempien Barometri – kysely vanhemmille suomen ja ruotsin lisäksi 12 eri
kielellä!
Mitä vanhemmat ajattelevat lapsensa koulunkäynnistä, vanhempien osallisuudesta koulussa ja kodin
ja koulun yhteistyöstä?
Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola kartoittavat yhdessä Åbo Akademin kanssa
Vanhempien Barometri 2018 -kyselyllä peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä, uudesta opetussuunnitelmasta, kodin ja koulun yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta kouluyhteisöissä. Kyselyyn voi vastata suomen ja ruotsin lisäksi englannin, venäjän, viron, arabian,
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somalian, vietnamin, bosnian, persian/farsin, kurdin/soranin, albanian, bulgarian ja swahilin kielillä. Svenska Kulturfondenin rahoitus mahdollistaa Vanhempien Barometrin toteuttamisen ensimmäistä kertaa näin monella kielellä.
Tapaatko työssäsi vieraskielisiä vanhempia? Mikäli kohtaat työssäsi vieraskielisten oppilaiden vanhempia, toivomme että välität tietoa mahdollisuudesta vastata kyselyyn ja kannustat heitä vastaamaan kyselyyn. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla näin laajasti vanhempien näkemyksiä. Kysely
antaa kouluille ja muille toimijoille tärkeää tietoa myös vieraskielisten vanhempien koulua ja kodin
ja koulun yhteistyötä koskevista näkemyksistä.
Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä: http://www.vanhempainliitto.fi/baro
Levitättehän tietoa verkostojenne kautta!

Avustuksia | Understöd ____________________________
Hankehakujen päättymisajankohdat 2018 http://kotouttaminen.fi/hakuajat
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tuetaan 8 miljoonalla eurolla Lue lisää
Integration av invandrare och asylsökande understöds med 8 miljoner euro Läs mer
Ennakkotietoa terveyden edistämisen määrärahan hakijoille vuoden 2019 painopisteistä Lue lisää
Preliminär information om fokusområdena 2019 för dem som ansöker om anslag för hälsofrämjande
Läs mer

Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä. Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä, Lue lisää
Tiedoksi! Hankkeet, jotka ovat saaneet AMIF rahoituksen.
För kännedom! Projekt som har fått AMIF bidrag. http://eusa-rahastot.fi/rahoitetut-amif-hankkeet

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
7.5.2018 Järjestöt tukemassa pakolaisten mielenterveyttä -tapaaminen, verkkolähetys.
Tapaamisen aiheena on järjestöjen rooli pakolaisten mielenterveyden tukemisessa. Käsittelyssä erityisesti PALOMA-hankkeen jalkauttaminen. SPR:n järjestämää tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Tarkempi aikataulu ja Linkki
verkkolähetykseen tässä.
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8.5.2018 Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen dialogilla ja sovittelulla, Helsinki
Tilaisuus streamataan livenä nettiin. Ilmoittaudu etäosallistujaksi oheisesta linkistä. Ilmoittautuneille lähetetään
seurantalinkki sähköpostitse.
Naapuruussovittelun keskus on käynnistänyt kolmevuotisen, Koneen säätiön rahoitta-man kehittämishankkeen,
jossa etsitään, kehitetään ja testataan toimintatapoja ja osaamista väestöryhmien välisen polarisaation purkamiseksi ja toimivien väestösuhtei-den edistämiseksi dialogilla ja sovittelulla. Kick-off-tilaisuus järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan
kanssa. Lisätiedot ja ohjelma löytyy täältä.

23.5.2018 klo 9.30-16.00 Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä - koko Suomessa
Ohjelma ja lisätiedot| Ilmoittautuminen 16.5.2018 mennessä
Kevään 2018 MONET-seminaari tarjoilee ajankohtaisinta tutkimustietoa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, terveyteen ja työllistymiseen liittyvistä aiheista.
Tilaisuutta voi seurata verkossa webcast-lähetyksen kautta.
Tilaisuuden järjestää: MONET – monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä (THL) sekä Kotouttamisen osaamiskeskus

Save the date: Kotona Suomessa-pilottihankkeiden hankepäivä Helsingissä
Kotona Suomessa-pilottihankkeet esittelevät tuloksia ja uusia toimintamalleja!
Aika: keskiviikko 6.6.2018 Paikka: Helsinki
Ohjelma ja ilmoittautumislomake tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

7-9.6.2018 How to include immigrant children in school - Integration from the perspective of the migrant - Undervisning som öppnar dörrar och bygger broar, Sibbo
Programmet | Anmälningar senast 1.6.2018
Konferensen är riktad till skoldirektörer, rektorer, lärare och övriga intresserade.
Arrangörer: Stig in –projekt, Mahdin Nuoret ry, Sibbo kommun

Save the date: Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018 Pieksämällä 25 – 26.9.2018
Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

Muuta | Annat
Forskningsprojekt om integration i Österbotten (Formuläret kan fyllas i på något av åtta olika
språk, engelska, svenska, finska, ryska, kurdiska, vietnamesiska, bosniska eller arabiska)
PEACE-programmet vid Åbo Akademi i Vasa utför för tillfället en kartläggning av hur personer som
invandrat till Österbotten upplever sin livssituation med speciellt fokus på integration i det
finländska samhället, i jämförelse med hur ursprungsbefolkningen upplever samhället.
Undersökningen utförs med hjälp av ett frågeformulär som riktar sig inte enbart till invandrare av
alla kategorier utan också till ”vanliga” finländare. Avsikten är att studiens resultat skall kunna
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vägleda i planeringsarbetet för att underlätta välmåendet för olika befolkningsgrupper som idag bor i
Österbotten. Det är därför viktigt att så många personer som möjligt ges tillfälle att delta.
Alla respondenter är helt anonyma, inga namn skrivs på formuläret. Ifyllandet av formuläret tar ca.
10 minuter.
Formulären finns här för påseende: https://sites.google.com/view/lifeinfinlandquestionnaire/home.
Ytterligare information: Ingrida Grigaityte, doktorand
Peace, Mediation & Conflict Research, utvecklingspsykologi
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Åbo Akademi Vasa

Työkaluja | Verktyg ______________________________
Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? – Tuloksia kyselystä vuodelta 2017 Lue lisää
Aiemmin keväällä lähetettyjen webinaarien aiheet ja linkit tallenteisiin löytyvät alta.
6.4.2018 klo 9-11, Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan
2.3.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa
2.2.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita
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