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Aika ilmoittaa kotoutumisentukena.fi:hin
kesän ja syksyn toimintaa, koulutuksia sekä
tapahtumia
Kotoutumisentukena.fi:n käyttö kannattaa myös korona-aikana, sillä monella maahan
muuttaneella on nyt erityisen suuri tarve tuelle. On aika ilmoittaa kesän ja
syksyn kotoutumista tukeva toiminta palveluun ja tarkistaa, että palvelussa jo
olevien ilmoituksien tiedot ovat ajan tasalla.

Muistathan, että kotoutumisentukena.fi:ssä voi myös ilmoittaa ja hakea työntekijöille ja
vapaaehtoisille suunnattuja koulutuksia ja tapahtumia.
Ilmoita toimintaa & tilaisuuksia kotoutumisentukena.fi:hin »

Kotoutumisentukena.fi-koulutuksiin ja
-infotilaisuuksiin voi osallistua mistä päin
Suomea tahansa – ilmoittaudu mukaan!
Koulutukset
Koulutukset on suunnattu matalan kynnyksen toimintaa järjestäville ja siitä tiedottaville
henkilöille. Koulutuksessa annamme henkilökohtaista sparrausta viranomaisviestintään
sekä toimintailmoituksen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen palvelussa. Tästä
syystä koulutusten osallistujamäärä on rajattu. Ilmoittaudu mukaan siis pian!
Verkkokoulutukset
10.6. klo 9–12:30, ilmoittaudu mukaan 4.6. mennessä
19.8. klo 9–12:30, ilmoittaudu mukaan 12.8. mennessä.
26.8. klo 9–12:30, ilmoittaudu mukaan 20.8. mennessä.
16.9. klo 9–12:30, ilmoittaudu mukaan 10.9. mennessä.

14.10. klo 9–12:30, ilmoittaudu mukaan 8.10. mennessä.
11.11. klo 9–12:30, ilmoittaudu mukaan 5.11. mennessä.
Koulutukset alueilla
Kasvokkain järjestettävät koulutukset on suunnattu kunkin alueen toimijoille. Koulutukseen
otetaan mukaan maksimissaan kymmenen henkilöä.
Tampere torstaina 17.9.2020 klo 8:30–12, Attila, Yliopistonkatu 38. Ilmoittaudu 10.9.
mennessä. Sama koulutus järjestetään myös illalla klo 16:30–20 samassa
osoitteessa. Ilmoittaudu 10.9. mennessä. Koulutukset järjestetään yhteistyössä
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Turku maanantaina 21.9. klo 16.30–20. Koulutuspaikka kerrotaan
myöhemmin. Ilmoittaudu 15.9. mennessä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun
kaupungin ja Sondip ry:n kanssa.
Pori tiistaina 22.9.2020 klo 12:30–15:30, Satakunnan ELY-keskus, Yrjönkatu
20. Ilmoittaudu 15.9. mennessä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Satakunnan ELYkeskuksen kanssa.
Loviisa torstaina 24.9.2020 klo 16:30–20, Kumppanuustalo Kulma, Sibeliuksenkatu
3. Ilmoittaudu 17.9. mennessä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Loviisan
kaupungin kanssa.
Oulussa järjestettävän koulutuksen päivämäärä vahvistuu pian.
Seuraa tapahtumakalenteriamme!
Oletko kiinnostunut järjestämään kotoutumisentukena.fi-koulutuksen omalla alueellasi?
Ota yhteyttä: kotoutumisentukena(a)ely-keskus.fi.

Infotilaisuudet
Infotilaisuudessa tarjoamme yleisen esittelyn kotoutumisentukena.fi-palvelusta, ja ne ovat
suunnattu kaikille palvelusta kiinnostuneille. Infot järjestetään verkossa.
11.6. klo 14–15. Ilmoittautuminen
25.8. klo 10–11. ilmoittautuminen
15.9. klo 10–11. Ilmoittautuminen
13.10. klo 10–11. Ilmoittautuminen
10.11. klo 10–11. Ilmoittautuminen

Kotoutumisentukena.fi-koulutus järjestettiin syyskuussa 2019 Tampereella.

Kotoutumisentukena.fi:ssä yli 20 000 käyntiä
Kotoutumisentukena.fi on ollut toiminnassa lähes puolitoista vuotta. Palvelumme
kävijämäärät ovat kasvaneet mukavaa vauhtia, ja käyntejä palvelussa on jo lähes 22 000.
Kotoutumisentukena.fi:hin on rekisteröitynyt 186 organisaatiota ja ilmoituksia palvelussa on
julkaistu yhteensä 790. Toiminnan hakuja on tehty 5800. Toimintaa on ilmoitettu yli
50 paikkakunnalta.
Viime kuukaudet ovat olleet poikkeusoloista johtuen hiljaisempia, mutta palvelussa on
kuitenkin ollut säännöllistä liikennettä. Toukokuussa käyntejä oli 1310 ja huhtikuussa
käyntejä oli 1160. Helmikuu oli palvelun kaikkien aikojen vilkkain, ja silloin käyntejä tehtiin
1930.

Kotona Suomessa -podcast-sarjassa
keskustellaan kotoutumiseen liittyvistä
aiheista vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa
Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman valtakunnallisen Kotona Suomessa -hankkeen
(ESR) podcast-sarjassa on ilmestynyt kolme osaa. Tähän saakka julkaistuissa jaksoissa
käsitellään muun muassa suomen kielen oppimista ja opetusta, kotoutumiskoulutukseen
liittyviä myyttejä sekä maahanmuuttajien toimijuutta kotoutumisen näkökulmasta.
Lue lisää Kotona Suomessa -podcasteista & kuuntele »

Webinaaritallenne kotoutumisen
indikaattoreista ja keinoista työllisyyden ja
osallisuuden edistämiseen katsottavissa
Kotona Suomessa -hanke, kotoutumisentukena.fi sekä TEM:n kotouttamisen
osaamiskeskus järjestivät 7.5. webinaarin, jossa käsiteltiin kotoutumisen indikaattoreita
sekä erilaisia keinoja työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen. Nopeasti täyttyneen
webinaarin tallenne on katsottavissa 8.6. saakka. Webinaarissa esitellään myös
kotoutumisentukena.fi-palvelua, jonka osuus alkaa kohdasta 1:33:50.
Katso webinaaritallenne »

Perheet pyörille – Families on Bikes kampanja haastaa perheet pyöräilemään
Pyöräliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin
Isäkaverit, Familia ja MonaLiiku kutsuvat perheitä mukaan yhteiseen
pyöräilykokemukseen. Kampanjaan voi osallistua jakamalla kuvia Twitterissä,
Instagramissa tai Perheet pyörille – Families on Bikes -Facebook-sivulla ja
käyttämällä hashtag-tunnisteita #perheetpyörillä ja #familiesonbike. Kampanja jatkuu
kesäkuun 28. päivään saakka.
Lue lisää kampanjasta »

Uusi verkosto tuo yhteen naisten
koulutukseen ja työelämään pääsyä tukevat
toimijat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla
Nicehearts ry on käynnistänyt kuntarajat ylittävän yhteistyöverkoston Espoon, Helsingin ja
Vantaan alueiden toimijoille. Verkosto on tarkoitettu kaikille, jotka edistävät työssään
maahan muuttaneiden naisten – erityisesti kotiäitien – koulutukseen ja työelämään
pääsyä.
”Nicehearts on tehnyt pitkään työtä maahan muuttaneiden naisten osallisuuden
vahvistamiseksi ja halusimme uuden hankkeen myötä paneutua työllistymiseen, johon
myös OECD on kiinnittänyt huomiota. Päätimme perustaa verkoston, jotta saisimme tuotua
yhteen tietotaitoa, jota eri toimijoilla on”, kertoo Nicehearts ry:n projektipäällikkö Johanna
Snellman.
Verkosto on kokoontunut kaksi kertaa, ja seuraava tapaaminen järjestetään syksyllä.
Tiedon seuraavasta tapaamisesta saa ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Johanna
Snellmaniin: johanna.snellman(a)nicehearts.com.
Lue lisää verkostosta »

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista
tukevien toimijoiden yhteistyön ja
tiedonvaihdon väline, joka vahvistaa
asiakasohjausta matalan kynnyksen
toimintaan sekä tukee suunnittelu- ja
koordinointityötä.

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

