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Ajankohtaista | Aktuellt ___________________________ 

Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste  

Avustuksia | Understöd ____________________________ 

Hankehakujen päättymisajankohdat 2018 http://kotouttaminen.fi/hakuajat  
 
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 maahanmuuttajahankkei-
den rahoituslähteistä, Lue lisää 
 
 

Koulutuksia | Utbildningar__________________________ 
 

Föra barnen på tal-metodutbildning (tredagarsutbildning), Jakobstad 
 Anmäl dig här 

Sensommaren och hösten 2018 arrangerar projektet En bra start i Österbotten – integrerade servicekedjor för in-
vandrare i Jakobstadsnejden och integrationsenheten i Jakobstadsnejden en metodutbildning utifrån Föra barnen 
på tal (FBT) – metoden.  
Metoden har vidareutvecklats under det senaste året och utbildningsmaterialet därför nyligen uppdaterats.  Ut-
bildningen hålls på svenska av socialarbetare, socialpsykolog, BTL och TLP – utbildare Bitta Söderblom.  
Utbildningen är tre dagar lång och hålls i Jakobstad 28.8, 8.10 och 15.11.2018 kl. 8.30 – 15.30. Platsen är 
Svenska gården, Herrholmsgatan 18 i Jakobstad. Utbildningen är kostnadsfri men har begränsat antal platser. 
Deltagarna väljs på basis av individuell motivering. 
Vid frågor om antagning till kursen: pia.fraktman@jakobstad.fi eller tel. 044 785 1525 
 

 
Save the dates: Luentosarja kotoutumisen teemoista jatkuu syksyllä 2018!  

Kotona Suomessa -hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti toteuttama, kotouttamisen tee-
moja käsittelevä webinaarisarja jatkuu syksyllä. Webinaarit ovat joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9-
11. Niiden päivämäärä ja aiheet ovat seuraavat ja tarkemmat ohjelmat ilmoittautumislinkkeineen tulevat  
kotouttaminen.fi –sivulle sekä tuleviin uutiskirjeisiin:  
7.9.2018  Uusi laki kotoutumisen edistämisestä  
5.10.2018  Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat  
2.11.2018  Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä?  
14.12.2018  Kysy kotouttamisesta –asiantuntijat vastaavat  

 

 
18-19.9.2018 Integration 2018 – Kaikki kotouttamisesta Allt om integration, Helsinki 

Ilmoittautuminen 24.8.2018 mennessä Anmälningar senast 24.8.2018 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Tietosuojaseloste_Kotona+Suomessa.pdf/d94fc8fc-9ffe-4a27-b918-0db1580c344b
http://kotouttaminen.fi/hakuajat
https://thl.fi/fi/-/ennakkotietoa-terveyden-edistamisen-maararahan-hakijoille-vuoden-2019-painopisteista
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/preliminar-information-om-fokusomradena-2019-for-dem-som-ansoker-om-anslag-for-halsoframjande
http://www.rakennerahastot.fi/maahanmuuttajat-ja-pakolaiset-eu-rahoituksessa#.WdJyJcsUles
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9f29a216-fcb9-442f-b184-26378cc2fa86?displayId=Fin1563837
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5212701&sid=LNQkOnWwOg
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5221233&sid=k04rkdT7oy


  

 

 
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 

UUTISKIRJE  
NYHETSBREV  

1.6.2018 

Kotouttaminen on kumppanuutta, kysymyksiä, kompastelua ja kokemuksia. Se on myös oppimista, oivalluksia ja 
onnistumista. Tervetuloa jakamaan kaikkea tätä kanssamme Integration 2018 – Kaikki kotouttamisesta -tapahtu-
maan, jossa katsomme yhdessä eteenpäin. Tapahtuman kotisivut https://integration2018.com/ 
 
Integration är partnerskap, frågor, felsteg och upplevelser. Det är också att lära sig, fatta och lyckas. Välkommen 
att dela allt detta med oss vid evenemanget Integration 2018 – Allt om integration, där vi tillsammans blickar 
framåt. Evenemangets webbplats https://integration2018.com/ 

 
 

Save the date: 26.9.2018 Pietarsaaren ja Kokkolan seudun kotoutumisen verkos-
topäivät, Kokkola 
Ilmoittautumisaika 01.09.2018 klo 08.00 - 20.09.2018 klo 12.00 
Sitovat ilmoittautumiset seuraavasta Linkistä  
Tilaisuudessa mm. Mia Luhtasaari Oikeusministeriöstä kertomassa hyvistä väestösuhteista. Tarkempi ohjelma jul-
kaistaan elokuun lopulla.  

 
Save the dates: Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018 Pieksämällä 25 – 26.9.2018  

Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat 

 

23-24.10.2018 Suuret pohjalaiset kotoutumispäivät | De stora Österbottniska integrati-
onsdagarna, Vaasa Vasa 

Ilmoittaudu jo alustavasti niin varmistat, että saat ajan tasalla olevaa tietoa päivien muusta ohjel-
masta. Lopullinen ohjelma valmistuu loppukesästä. Alustava ilmoittautuminen tästä  
Gör en preliminär anmälan redan nu så säkrar du att du får uppdaterad information om dagens övriga  
program.  Det slutliga programmet blir färdigt i slutet av sommaren. Preliminär anmälan här 

 

Mitä kotoutumisella ja osallisuudella ymmärretään? Aiheesta keskustellaan usein ja ilmiö ymmärretään 
monitasoisesti ja – sisältöisesti. Suurten pohjalaisten kotoutumispäivien aikana sinulla on mahdollisuus 
kuunnella ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa reflektoiden kysymystä teorian, käytännön ja ko-
kemustiedon valossa.  Päivät järjestetään Hyvä alku Pohjanmaalla- ja Stig In! Astu sisään! Come In! – 
hankkeiden yhteistyönä. Hankkeita rahoittavat ESR, AMIF ja Svenska Kulturfonden. 
Päivien ohjelmassa on luvassa puheenvuoroja mm. seuraavilta henkilöiltä: Dr. Alison Strang Queen Mar-
garet University, Edinburgh, erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta, toi-
mittaja, kirjailija Fanna Ndow Norrby ja toimittaja, valokuvaaja Sanna Sjöswärd Ruotsista.  Sen lisäksi 
ohjelmassa on kotoutumiseen, osallisuuteen ja ulkopuolisuuteen liittyviä rinnakkaissessioita, Hyvä alku 
Pohjanmaalla-hankkeen esittely, pienmessut ym. 

Vad förstår vi med integration och delaktighet? Ämnet debatteras ofta men fenomenet förstås på varie-
rande sätt. Under de Stora Österbottniska Integrationsdagarna får du möjlighet att lyssna till och disku-
tera med föreläsare som har gedigen erfarenhet av tematiken såväl ur teoretiskt och praktiskt som själv-
erfaret perspektiv.  Dagarna ordnas i samarbete mellan projekten En bra start i Österbotten och Stig 
In! Astu sisään! Come In! Projekten finansieras av ESF, AMIF och Svenska Kulturfonden. 

https://integration2018.com/
https://integration2018.com/
https://link.webropolsurveys.com/EP/E9A6F5A2B63E9F37
https://www.lyyti.fi/questions/970762e63e
https://www.lyyti.fi/questions/970762e63e
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Under dagarna utlovas presentationer av följande personer: Dr. Alison Strang från Queen Margaret Uni-
versity, Edinburgh, specialforskare Pasi Saukkonen från Factacentralen vid Helsingfors stad, journalist 
och författare Fanna Ndow Norrby samt  journalist och fotograf Sanna Sjöswärd från Sverige.  Dessutom 
innehåller programmet paralellsessioner kring frågor om integration, delaktighet och utanförskap, pre-
sentation av projektet En bra Start i Österbotten, en mini-mässa osv. 

 

Työkaluja | Verktyg ______________________________ 

Alueellista tietoa. Kototietokannasta on poimittu tietoja käyttöösi alueittain. Tietoja on muuttoliik-
keestä, väestörakenteesta, ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien määrän kehityksestä ja työllisistä 
toimialoittain. Lue lisää 
 
 
Suomessa asuville ulkomaalaissyntyisille taiteilijoille on avattu tietopankki, joka auttaa esimer-
kiksi verotuksessa ja oman toiminimen perustamisessa (Helsingin Sanomat 19.6.2018) Lue lisää 
 
Maahanmuuttovirasto on päivittänyt Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilannetta koske-
vat tilannekatsaukset. Lue lisää  
Landinformationens rapporter för Irak, Afghanistan och Somalia har uppdaterats Läs mer 
 
Disconnected online: A social psychological examination of online hate (Väitöskirja, 2018)  
Lue lisää 
 
Haastattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän 
hyvinvoinnilleen (2018) Lue lisää  
 
Kansallisen arviointikeskuksen arviointifoorumin materiaalit ja tallenne (25.5.2018). Yhtenä 
osiona maahanmuuttajien koulutus. Lue lisää  
 
Kansallisen arviointikeskuksen kokoamia hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien koulutuksista eri 
asteilla. Voit myös itse ehdottaa alustalle hyviä käytäntöjä. Lue lisää 
 
Aiemmin keväällä lähetettyjen Kotona Suomessa –hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
webinaarien aiheet ja suorat linkit tallenteisiin löytyvät alta. 
8.5.2018 Hyvät väestösuhteet ja kotoutuminen 
4.5.2018 Maahanmuuttajan koulutuspolut  
6.4.2018 Näkökulmia  maahanmuuttajien ohjaukseen  ja neuvontaan  
2.3.2018 Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa 
2.2.2018  Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita  
 

https://kotouttaminen.fi/kototietokanta
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005725966.html?share=28e304d531220b2237e05f335081e139
https://migri.fi/raportit
https://migri.fi/sv/rapporter
http://tampub.uta.fi/handle/10024/103681
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_06_20_Tutkimuksia_2_Yijala_Luoma.pdf
https://karvi.fi/2018/06/08/arviointifoorumin-tallenne-ja-materiaalit/
https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/#Word=&Module=index&File=index&Action=Main&MasterType=3&LanguageID=&PublishDateStarting=&PublishDateEnding=
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hyvat-vaestosuhteet-ja-kotoutuminen-webinaari-nyt-ladattavissa
https://www.youtube.com/watch?v=tWihANp33xE&t=3401s
https://www.youtube.com/watch?v=bmhOECVlwXU
https://www.youtube.com/watch?v=RJ58CiA2TPU&t=4319s
https://www.youtube.com/watch?v=vufaZwBwYuM
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