Uutiskirje 5/2019

Kerro, että olet #kotoutumisentukena!
Lokakuun puoliväliin saakka kestävä #kotoutumisentukena-kampanja esittelee
kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa mukana olevaa moninaista toimijoiden joukkoa ja
kannustaa toimijoita yhteistyöhön sekä verkkopalvelun aktiiviseen käyttöön.

Tavoitteenamme on saada verkkopalveluun kampanjan aikana 100 uutta
toimintailmoitusta.

Kutsumme kaikki kotoutumisen parissa toimivat mukaan kampanjaan! Ilmoita toimintasi
kotoutumisentukena.fi:hin tai ota verkkopalvelu käyttöön ohjaus- ja neuvontatyössäsi tai
tiedonvaihdon välineenä verkostossasi. Ja kerro, että olet mukana #kotoutumisentukena
sosiaalisessa mediassa.

Seuraa kampanjaa sosiaalisen median kanavissa ja tule mukaan:

#kotoutumisentukena
facebook.com/kotoutumisentukena
twitter.com/kotoutukenafi

Lue lisää kampanjasta

Ilmoita syksyn toiminta
kotoutumisentukena.fi:ssä
Kun ilmoitat järjestämiäsi kursseja tai muuta toimintaa kotoutumisentukena.fi:ssä, ohjausja neuvontatyötä tekevät saavat ajantasaista ja luotettavaa tietoa järjestämästäsi
toiminnasta ja saat uusia osallistuja mukaan! Verkkopalvelun avulla tavoitat
sosiaalityöntekijöitä, TE-palvelujen ja oppilaitosten henkilöstöä sekä muita ohjaus- ja
neuvontatyötä tekeviä.

Ilmoittamalla toiminnastasi kotoutumisentukena.fi:ssä myös muut toiminnan järjestäjät
saavat tietoa toiminnastasi. Vastaavasti sinä saat tietoa muiden toiminnasta, jolloin
toiminnan suunnittelu ja yhteistyökumppanien löytäminen helpottuvat. Toiminnan lisäksi
voit ilmoittaa palvelussa myös työntekijöille ja vapaaehtoisille tarkoitettuja tapahtumia ja
koulutuksia.

Miten teet omasta toiminnastasi toimintailmoituksen, joka vastaa ohjausta ja neuvontaa
tekevien tarpeisiin ja saa heidät ohjaamaan asiakkaitaan toimintaasi?

Lue 5+1 vinkkiä toiminnan ilmoittamiseen kotoutumisentukena.fi-palvelussa

Haluatko sparrausta omasta toiminnasta viestimiseen ja kotoutumisentukena.fi:n käyttöön?
Seuraava koulutukset järjestetään 17.9. Hyvinkäällä ja 23.9. Helsingissä Itäkeskuksen
Puhoksessa. Skype-klinikoille voit osallistua kätevästi mistä päin Suomea tahansa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Viime keväänä järjestetyn kotoutumisentukena.fi-koulutuksen osallistujia. Koulutuksessa
saat henkilökohtaista tukea omasta toiminnasta viestimiseen ja kotoutumisentukena.fi:n
käyttöön. Ilmoittaudu nyt tuleviin koulutuksiin!

Kotoutumisentukena.fi otetaan käyttöön
Pirkanmaalla!
Torstaina 5.9. järjestettiin kotoutumisentukena.fi:n Pirkanmaan kick off -tilaisuus, joka
kokosi yhteen järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja työvoimahallinnon edustajia.
Tilaisuudessa kuultiin kotoutumisentukena.fi-palvelun esittely ja kokemuksia palvelun
käytöstä sekä viranomaisen että järjestön näkökulmasta. Lisäksi suunniteltiin palvelun

yhteistä käyttöönottoa Pirkanmaalla.

Kotoutumisentukena.fi-tiimi tarjoaa tukea palvelun käyttöönottoon kouluttamalla palvelun
käyttöön sekä toimintaansa palvelussa ilmoittavia, että sitä ohjaus- ja neuvontatyössä
hyödyntäviä. Kouluttaminen alkoi heti kick off -tilaisuuden päätyttyä, kun järjestimme
samana päivänä ensimmäisen avoimen pirkanmaalaisille toiminnan järjestäjille tarkoitetun
kotoutumisentukena.fi-koulutuksen. Koulutuksessa oli yhdeksän osallistujaa,

Uudenmaan ELY-keskuksen kotoutumisentukena.fi-tiimi tarjoaa systemaattista tukea
palvelun juurruttamiseen Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Muilla alueilla palvelu on
mahdollista ottaa käyttöön itsenäisesti ja tarjoamme siihen apua mahdollisuuksien
mukaan.

Lue laajempi uutinen kick offista

Yhteydenotot: projektipäällikkö Milla Mäkilä, milla.makila(at)ely-keskus.fi / 0295 021 060

Pakolaisnuorten tuki ry:n toiminnanjohtaja Meri Kianto kertoi kick offissa heidän järjestönsä
lähteneen innolla mukaan kotoutumisentukena.fi-palveluun. Oman kokemuksensa

pohjalta hän totesi palvelun teknisen haltuunoton olevan yksinkertaista. Kun palvelua
tottuu käyttämään, se on todella helppokäyttöinen.

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista
tukevien toimijoiden yhteisö. Palvelu
vahvistaa kotoutumista tukevan työn

Yhteydenotot ja uutiskirjeen tilauksen
lopettaminen:
kotoutumisentukena(a)ely-keskus.fi

koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia
ja alueellista yhteistyötä.

Tietosuojaseloste

