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Upprustning trots
fullfjädrad global kris
Hur går upprustningen ihop med
satsningar på hållbar utveckling, undrar
vice direktör Catharina Groop.

Läs mera

Erfarenhetsmentorer från Österbotten, på Alskat lägergård. Foto Stefan Westergård

Svenskfinland ska få fler erfarenhetsmentorer
för närståendevårdare
"Att vara närståendevårdare är som att vandra i en öken. Du vet inte riktigt hur långt du
gått och har ingen aning om hur långt du ska gå", så beskriver en deltagare i projektet

Erfarenhetsmentorerna, sin upplevelse av att vara närståendevårdare.
En erfarenhetsmentor avlastar inte i den konkreta vården utan finns till som kamratstöd
och som en medmänniska. Projektet Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare har
hittills haft fokus på äldre i Österbotten. Nu fortsätter verksamheten med utbildning i
Åboland.
Läs mera

Öpu tänker på
tillgängligheten
Öpu har utsett två personer med särskilt
ansvar för tillgänglighetsfrågor, som
studerande kan vända sig till. Fanny
Neittaanmäki har lässvårigheter och
positiva erfarenheter av Öpu-studier. Våga
fråga, uppmanar Fanny!
Tack vare studierna vid Öpu kunde Fanny Neittaanmäki få
sitt drömjobb som bibliotekarie vid Åbo stadsbibliotek.

Läs mera

Välmående på jobbet
viktigt för att orka i
vardagen
PATU-projektet avslutas och ger ut
handbok för arbetstagare och förmän.
Läs mera och ladda ner

Professor Siv Björklund med sändningsteamet för SviFi 19 Carina Österåker, Stefan Westergård och Roland Träskelin
Foto John Henriksson

Digitala konferenser utvecklas steg för steg
Konferensen Svenskan i Finland 19 (SviFi 19) arrangerades digitalt av Åbo Akademi i
samarbete med CLL den 6–7 maj i Vasa.
– Att arrangera konferens på distans har varit en lärorik process för de medarbetare vid
CLL som varit involverade. Distansarbetstiden har erbjudit en möjlighet att utveckla det
tekniska kunnandet. Mycket har skett som ”learning by doing”, berättar Carina Österåker.

Läs mera

Skrivtävlingen Ung 2021
samlar ungas berättelser
om livet

Skolresurs deltar i
rymdorganisationen ESAs
finska ESERO-enhet

CLL är medarrangör för skrivtävlingen "Ung
2021" vars tema är Att vara ung i

Skolreurs populära rymdrelaterade aktiviteter,
t.ex Mission-X och Klimatdetektiverna, kan

Svenskfinland år 2021. Bidrag tas emot i fritt
format, fram till den 10 oktober.

fortsätta
erbjudas till skolorna i Svenskfinland.

Läs mera

Läs mera

Notiser

CLL:s verksamhetsberättelse 2020
De virtuella LUMA-dagarna i juni
Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorgs
webbinarier om arbetshälsa inom äldrevården
Öbor går kurs
om bobarhet
Bobarhet är ett koncept som tagits fram inom
hållbarhetsarbetet på Kökar, Åland. Kursen
ordnas av Skärgårdsinstitutet.
Läs mera

Öpu-kurshelhet i djurrätt
erbjuds internationellt
Kurshelheten AniLex fyller en lucka inom
rättsvetenskapen globalt. I Finland finns
uppskattad expertis inom djurrätt.
Läs mera

Ökad beredskap för
klimatrisker vid Östersjön
Cascade-projektet har utvecklat en metodik
kring riskbedömning för klimatförändring i
Östersjöregionen.
Läs mera och anmäl dig till seminariet

Språktipset – om vänner och falska vänner
i vårt grannland Estland
För den som kan finska att det ganska lätt att lära sig grundkunskaper i estniska så att
man klarar en vardagsdiskussion. Med Språkcentrets språktips klarar du dig säkert galant
på nästa resa till vårt södra grannland. Tänk bara noga efter om du verkligen vill ha en
"viineri" till kaffet.
Läs mera
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