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Kotoutumisentukena.fi:n uutispalstalla esitellään kotoutumista tukevaa työtä tekeviä
toimijoita ja heidän välistään yhteistyötä. Al-Birr Lähimmäisavun vapaaehtoisten
ohjaamaan ryhmätoimintaan voi osallistua jopa 100 henkilöä päivässä! Tutustu Al-Birrin
työhön kotoutumisentukena.fi:ssä.

Ilmoitusten kopioiminen on nyt mahdollista
kotoutumisentukena.fi:ssä
Kopioinnin avulla voit tehdä useampia ilmoituksia pienemmällä vaivalla. Julkaistuasi yhden
ilmoituksen voit kopioida sitä muokaten vain kussakin tapauksessa oleelliset kohdat,
esimerkiksi tapaamispaikan ja -ajan. Kopiointi-toiminnon löydät kirjautuneen käyttäjän
Ilmoitukset-sivun Toiminnot-valikosta.
Jokainen toimintaryhmä/-muoto tulee ilmoittaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa erikseen.
Tämä parantaa palvelun hakukoneen toimivuutta ja helpottaa ohjaus- ja neuvontatyötä
tekeviä löytämään kunkin asiakkaan asuinpaikkaa lähellä olevaa ja elämäntilanteeseen
sopivaa toimintaa. Kopioinnin avulla uusien toimintaryhmien/-muotojen ilmoittaminen on
entistä helpompaa!

Osallistu koulutukseen tai Skype-klinikalle
Järjestääkö organisaatiosi kotoutumista tukevaa matalan kynnyksen toimintaa kesän
aikana? Onko syksyn toiminnan aikataulut lyöty jo lukkoon? Ilmoita toimintaasi
kotoutumisentukena.fi -palvelussa! Tarjoamme tukea oman viestin muotoilemisessa
houkuttelevaksi ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville viranomaisille sekä
kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun käyttöön.

Tehoa viranomaisyhteistyöhön
kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun avulla –
koulutus
Tilaisuudessa paneudutaan järjestöjen ja viranomaisten väliseen viestintään ja
yhteistyöhön asiakasohjauksessa sekä kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun
käyttöönottoon omassa organisaatiossa.

Aika: torstai 13.6.2019 klo 8:30-12
Paikka: Pasilan virastotalo, Uudenmaan ELY-keskus,
Opastinsilta 12 B, 5. krs, kokoushuone Meri
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Skype-klinikat touko-kesäkuussa
Skype-klinikalla on mahdollisuus saada apua kotoutumisentukena.fi-verkkopalveluun
rekisteröitymiseen sekä toiminnan ja tapahtumien ilmoittamisessa palveluun. Autamme
esimerkiksi palvelun teknisten ominaisuuksien kanssa tai jos tarvitset apua ilmoituksen
kirjoittamiseen ja oikolukuun. Saat myös neuvoja siihen, miten viestit järjestösi toiminnasta
viranomaisia puhuttelevalla tavalla.
Alkukesän klinikat järjestetään seuraavina keskiviikkoina:
22.5.2019
12.6.2019
26.6 .2019
Ohjeet ajan varaamiseen

Huhtikuussa pidettyyn koulutukseen osallistui kahdeksan organisaatiota.

Tervetuloa webinaariin: Mistä on kyse
pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutuksen
uudistuksessa?
Aika: 12.6.2019 klo 13-14:30
Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 7.6.2019

Kotoutumiskoulutus on vuodenvaihteessa uudistunut pääkaupunkiseudulla.
Kotoutumiskoulutus on opiskelijoille maksuton palvelu, jonka tavoitteena on opettaa
suomen kieltä ja edistää töihin tai jatkokoulutukseen pääsyä. Lisäksi koulutus tähtää
yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja elämänhallintaan liittyvien valmiuksien vahvistamiseen.
Kotoutumiskoulutukseen osallistuu Uudellamaalla vuosittain 4000 - 5000 henkilöä.

Etenkin järjestötoimijoille suunnatussa webinaarissa saat vastaukset esimerkiksi
kysymyksiin:


Kotoutumiskoulutuksen perusteet: Mitä kotoutumiskoulutus sisältää? Kenelle se on
tarkoitettu? Miten pitkään koulutukseen pääsyä täytyy odottaa?



Kotoutumiskoulutuksen uudet sisällöt pääkaupunkiseudulla: Mitä tarkoitetaan
opiskelijan tarpeisiin räätälöidyllä koulutuksella ja omakielisellä
yhteiskuntaorientaatiolla?



Järjestöyhteistyö: Miten järjestöt voivat tukea opiskelijoita kotoutumiskoulutuksen
aikana? Mitä ovat muut yhteistyömahdollisuudet järjestöjen ja kotoutumiskoulutusta
järjestävien oppilaitosten välillä?

Webinaarin aikana on myös mahdollisuus esittää oma kysymyksesi kotoutumiskoulutuksen
hankinnasta vastaavalle asiantuntijalle.

Webinaariin voivat osallistua järjestötoimijoiden lisäksi myös muut kiinnostuneet.

Webinaarin järjestää Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Lisätietoja: Taneli Kuusiholma taneli.kuusiholma@ely-keskus.fi

Seuraa kotoutumisentukena.fi:tä
sosiaalisessa mediassa!
Jaamme ajankohtaista tietoa kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelusta, kotoutumista
tukevista toimijoista sekä kentän tapahtumista sosiaalisen median kanavissamme. Seuraa
ja tykkää! Facebook: @kotoutumisentukena.fi ja Twitter:@kotoutukenafi.

Suomen Pakolaisavun Linkki-hankkeen ohjaaja Mohamed Ali piti puheenvuoron työ- ja
elinkeinoministeriön järjestämässä Pakolaiseksi kuntalaiseksi -verkostopäivässä.

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista

Yhteydenotot ja uutiskirjeen tilauksen

tukevien toimijoiden yhteisö. Palvelu

lopettaminen:

vahvistaa kotoutumista tukevan työn

kotoutumisentukena(a)ely-keskus.fi

koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia
ja alueellista yhteistyötä.

Tietosuojaseloste

