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Ajankohtaista | Aktuellt ___________________________
Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisuja: Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta (2018) Lue lisää

Avustuksia | Understöd ____________________________
Kotouttamisen osaamiskeskuksen jakamaa rahoitusta haettavissa syksyllä. Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuodelle 2019 myönnettävän avustuksen
kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Lue lisää (www.kotouttaminen.fi)

Ennakkotieto! Erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla,
loka-marraskuu 2018 – Opetus- ja kulttuuriministeriö Lue lisää (www.minedu.fi)
Förhandsbesked! Specialunderstöd för att integrera invandrare med hjälp av motion och idrott,
oktober-november 2018 – Undervisnings- och kultur ministeriet Läs mer (www.minedu.fi)

Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä,
Lue lisää (www.rakennerahastot.fi)

Koulutuksia | Utbildningar__________________________
Luentosarja kotoutumisen teemoista jatkuu syksyllä 2018!
Kotona Suomessa -hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisesti toteuttama, kotouttamisen teemoja käsittelevä webinaarisarja jatkuu syksyllä. Webinaarit ovat joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina
klo 9-11.
7.9.2018
Uusi laki kotoutumisen edistämisestä Katso tallenne
5.10.2018
Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat
2.11.2018
Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? Ilmoittautuminen 29.10 mennessä
Tutustu webinaarin ohjelmaan
14.12.2018
Kysy kotouttamisesta –asiantuntijat vastaavat
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23-24.10.2018 Suuret Pohjalaiset Kotoutumispäivät, Vaasa
De Stora Österbottniska Integrationsdagarna, Vasa
Vielä ehdit ilmoittautua Suuret pohjalaiset kotoutumispäivät-seminaariin 23.-24.10.2018.
Seminaariin on ilmoittautunut jo 160 kotoutumistyön ammattilaista ja aiheesta kiinnostunutta. Ilmoittautuminen
päättyy 14.10.2018. Ohjelma ja ilmoittautuminen Tervetuloa mukaan!
Du hinner ännu anmäla dig till De stora österbottniska integrationsdagarna-seminariet den 23.-24.10.2018
Över 160 personer som arbetar inom eller är intresserade av integrationsfältet har anmält sig hittills. Anmälningstiden går ut den 14.10.2018. Program och anmälan Välkommen med!

1.11.2018 klo 12-16.30 Arbetskraftsinvandring i Österbotten Työperäinen maahanmuutto Pohjanmaalla, Vaasa Vasa
Lisätietoa ohjelmasta | Mer information om programmet
Arbetskraftsinvandring – ett nationellt och regionalt perspektiv | Työperäinen maahanmuutto – kansallinen ja alueellinen näkökulma Regeringsrådet, Hallitusneuvos Olli Sorainen, Arbets- och Näringsministeriet/Työ- ja elinkeinoministeriö
Jobba i Österbotten – vinst eller nitlott? – ett internationellt och invandringspersepktiv | Työura Pohjanmaalla –
voitto vai tappio – maahanmuuton kannalta sekä kansainvälisyyden näkökulma, VD Kristian Schrey, Viexpo
Servicerådgivning för arbetskraftsinvandraren | Työperäiselle maahanmuuttajalle tarkoitettu palvelu ja neuvonta,
Servicerådgivare Petra Winberg, Welcome Office
Business Lead – en möjlighet för företag att förändra liv – yrityksen mahdollisuudet olla mukana muuttamassa maahanmuuttajan elämää,
VD Marc Hinnenberg, Hanken & SSE Executive Education
Anmäl dig senast den 24 oktober 2018 till projektledare Magnus Enlund, förnamn.efternamn(at)utu.fi
Ilmoittautumiset viimeistään 24. lokakuuta 2018 projektinjohtaja Magnus Enlundille, etunimi.sukunimi(at)utu.fi
Seminariet är avgiftsfritt och hålls på svenska och finska | Seminaari on maksuton ja kaksikielinen.

1.11.2018 Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa ja
tietoa ulkomaisista koulutusjärjestelmistä, Helsinki, HUOM! Etäyhteysmahdollisuus
Tilaisuus on maksuton. Tarjoilujen vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 24.10.2018 mennessä. Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkossa. Ilmoittaudu etäosallistujaksi ao. sähköpostiosoitteeseen. Tilaisuutta
koskevat tiedustelut: tunnustaminen@oph.fi. Lisätietoja ja ohjelma

7.11.2018 Talent Boost summit –tapahtuma, Tampere
Lisätietoa

7.11.2018 Verkostoista ja vapaaehtoisuudesta starttivoimaa kotoutumiseen, Helsinki
Ohjelma | Ilmoittautumiset 30.10.2018 mennessä seuraavasta linkistä
Seminaari kokoaa yhteen vapaaehtoiset, järjestöt ja viranomaiset keskustelemaan ja kuulemaan kotoutumisen
malleista ja työkaluista. Akvaariokeskustelussa avautuu mahdollisuus sukeltaa muiden asiantuntijoiden kanssa dialogiin. Pääset myös osallistumaan viranomaisten ja järjestöjen yhteisenä työkaluna käytetyn Starttipajan simulointiin. Seminaari toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston ja Suomen Punaisen Ristin Starttivoimaa -hankkeen kanssa.
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13.11.2018 Kulttuuritietoisen asiakastyön koulutus, Vaasa
Workshop kring kultursensitivt arbete med flyktingar, Vasa
Lisätiedot ja Ilmoittautuminen viimeistään 6.11.2018 |
Ytterligare information och Anmälningar senast 6.11.2018
Koulutus on kaksikielinen, utbildningen är tvåspråkig.
Koulutus on osallistujille maksuton. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.
Järj. Arr. Turun yliopiston Brahea-keskus.

Työkaluja ja infoa| Verktyg och information ________________
Pakolaisavun Linkki –hankkeen päiväkotisanastot löytyvät nyt netistä Lue lisää
Työ Suomessa, perhe Virossa.

Tallinnalainen Mati Pärn tuli Suomeen töihin vuonna 2008, kun lama iski Viroon.
Kymmenen vuoden aikana kolmen lapsen isä on tottunut suomalaiseen työkulttuuriin niin, ettei usko enää palaavansa Viron
työmarkkinoille. Ei, vaikka perhe asuu yhä Tallinnassa. Lue lisää (www.elamassa.fi / Media kelan asiakkaille)

Verkkokoulu opastaa eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä COPE-hanke ovat avanneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulun, jonka avulla voi opiskella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Verkkokoulussa käsitellään sitä, mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää yleisellä tasolla, ja mitkä asiat korostuvat asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös joitakin erityistilanteita, kuten paperittomien tilannetta ja tyttöjen ympärileikkausta. Lue lisää (www.kotouttaminen.fi)

Työterveyslaitoksen Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä, joka on
nyt julkaistu arabiaksi, somaliksi ja kurdin soraniksi. Kykyviisari on maksuton kysely, joka kartoittaa
vastaajan työ- ja toimintakykyä ja selvittää vastaajan keskeisiä vahvuuksia ja mahdollisia kehittämisenkohteita. Lue lisää
(www.kykyviisari.fi)
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