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Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeen
uutiskirje
Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke (5/2017–1/2019) vahvistaa
järjestöjen ja viranomaisten välistä dialogia ja yhteistyötä kotoutumista tukevassa
työssä. Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimaa hanketta rahoittaa Euroopan
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

on nyt avattu!
kotoutumisentukena.fi on tarkoitettu sinulle, joka toimit kotoutumisen parissa.
Palvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa
toimintaa suomeksi ja ruotsiksi. Palvelu kokoaa yhteen paikaan esimerkiksi
maahan muuttaneille suunnatut kielikerhot, kohtaamiskahvilat ja liikuntaryhmät.
Lisäksi palvelussa voi hakea ja ilmoittaa työntekijöille ja vapaaehtoisille
suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Verkkopalvelun kautta saat ajankohtaista
tietoa muilta alan toimijoilta. Tervetuloa mukaan kotoutumista tukevien
toimijoiden yhteisöön!
kotoutumisentukena.fi
stödförintegration.fi

Huomioita järjestöjen ja viranomaisten välisen
yhteistyön kehittämisestä - Lue tiivistelmä
kotoutumisentukena.fi-julkaisuseminaarin ydinviesteistä
kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun julkaisuseminaari kokosi 12.12.2018
satakunta kotoutumisen parissa työskentelevää juhlimaan palvelun avautumista.
Tilaisuus oli samalla Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeen
loppuseminaari. Verkkopalvelun esittelyn lisäksi tilaisuudessa reflektoitiin
hankkeen työtä ja tuloksia liittyen viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön
kehittämiseen.
Tiivistelmä seminaarin ydinviesteistä

Tehoa viranomaisyhteistyöhön uuden
kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun avulla:
osallistu Skype-klinikalle tai koulutukseen
Tervetuloa edelläkävijöiden joukkoon! kotoutumisentukena.fi järjestää Skypeklinikan tiistaina 18.12.2018 ja koulutuksen maanantaina 14.1.2019.

Skype-klinikka 18.12.2018
Skype-klinikalla on mahdollisuus saada apua kotoutumisentukena.fiverkkopalveluun rekisteröitymiseen sekä toiminnan ja tapahtumien
ilmoittamisessa palveluun. Autamme esimerkiksi palvelun teknisten
ominaisuuksien kanssa tai jos tarvitset apua ilmoituksen kirjoittamiseen ja
oikolukuun.
Varaa aikasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ulla.lehtonen(at)ely-keskus.fi
Kerro viestissä mihin aikaan haluat oman aikasi (18.12. klo 9 – 16) ja kuinka
pitkän ajan arvioit tarvitsevasi (30 – 60 min). Saat paluupostissa Skypekokouskutsun.
Lisätietoja: Ulla Lehtonen, Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeen
projektisuunnittelija ulla.lehtonen(at)ely-keskus.fi / 0295 021 062

kotoutumisentukena.fi koulutus toiminnan järjestäjille
Aika: 14.1.2019 klo 9-12
Paikka: Edupolin Herttoniemen toimipisteessä (Lämmittäjänkatu 2 A, 3.krs.)
Tilaisuudessa otat haltuun kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelun ja saat neuvoja
siihen, miten otat enemmän irti yhteistyöstä viranomaisten kanssa tavoitteellisen
viestinnän avulla.
Miksi kannattaa osallistua?


Opit viestimään järjestösi toiminnasta viranomaisia ja rahoittajia
puhuttelevalla tavalla.



Opit kuvailemaan järjestösi toiminnan tavoitteita selkeämmin, jonka avulla
lisäät viranomaisten halua tehdä yhteistyötä järjestösi kanssa ja
rahoittajien mahdollisuuksia myöntää rahoitusta.



Saat tukea järjestösi tietojen syöttämiseen kotoutumisentukena.fiverkkopalveluun.



Olet ensimmäisten joukossa mukana luomassa kotoutumista tukevien
toimijoiden uutta virtuaaliyhteisöä ja pääset vaikuttamaan uuden
työvälineen kehittämiseen järjestöäsi hyödyttävällä tavalla.

Ilmoittautuminen
Lisätietoja: Milla Mäkilä, Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeen
projektipäällikkö milla.makila(at)ely-keskus.fi / 0295 021 060

Kiitos kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Toivottaen: projektipäällikkö Milla (keskellä)
sekä projektisuunnittelijat Ulla ja Elina (perhevapaalla)

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa

https://twitter.com/kotoutukenafi

https://www.facebook.com/kotoutumisentukena/

Ota yhteyttä:
Milla Mäkilä, projektipäällikkö, milla.makila@ely-keskus.fi, p. 0295 021 060.
Ulla Lehtonen, projektisuunnittelija, ulla.lehtonen@ely-keskus.fi, p. 0295 021 062.

