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Ajankohtaista                                     

 Arvoisa yhteistyökumppani!   
 
 Tämä on Satakunnan Kotona Suomessa –uutiskirje. Olen kerännyt tähän maahanmuutto- ja 
 kotouttamistyön ajankohtaisia asioita. Jatkossa on tarkoitus lähettää uutiskirje kerran kuussa 
 kesätauon jälkeen.  
 

Koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja  
 

 Toista kertaa järjestettävä valtakunnallinen Iska Warran – Somalialaiset Suomessa -
 konferenssi kokoaa asiantuntijat sekä muut eri puolilta Suomea tulevat ihmiset Turkuun 
 17.-18.8.2017 pohtimaan, mitä Suomen somalialaisille kuuluu vuonna 2017. Tämän vuotisen 
 tapahtuman teemana ovat erityisesti yrittäjyys ja työllistyminen. Luvassa on myös 
 somalialainen kulttuuri-ilta. Konferenssi haastaa ongelmakeskeisen näkökulman 
 maahanmuuttoon ja yhdistää somalialaisten yrittäjien, somalialaisten järjestöjen edustajien 
 sekä aiheesta tutkimusta tekevien asiantuntijoiden ajatukset ja kokemukset. Puheenvuoron 
 käyttävät myös somalialaiset yrittäjät Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Ohjelma ja 
 ilmoittautuminen löytyvät täältä.  
  
 Kotona Suomessa –hanke järjestää 21.9.2017 iltapäivällä koulutuksen, jossa keskitytään 
 korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaamiseen ja Opetushallituksen palveluihin 
 ulkomailla tutkintonsa suorittaneille. Koulutusta on mahdollista seurata videoyhteyden 
 kautta Porin TE-toimistossa (Teljänkatu 5, Pori) ja Rauman työvoiman palvelukeskuksessa 
 (Neuvotteluhuone, Valtakatu 6). Ilmoittaudu etäkatsomoihin viimeistään 15.9.2017. 
 Ilmoittautuminen Porin etäkatsomoon tästä. 
 Ilmoittautuminen Rauman etäkatsomoon tästä. 
 Ohjelma: 
 13.00 Tervetuloa ja koulutuksen avaus, Päivi Ruotsala, aluekoordinaattori, Kotona Suomessa 
  -hanke 
 13.15  Opetushallituksen palvelut ulkomaisen tutkinnon suorittaneille, Sinikka   
  Tamminen, ylitarkastaja, Opetushallitus  
 14.15 Kahvitauko  
 14.45  SIMHE - korkeakoulujen ohjauspalvelu maahanmuuttajille, Seppo Piiparinen,  
  opintoneuvoja, Turun yliopisto  
 15.15  EU:n ulkopuolelta tulevan sairaanhoitajan  pätevöityminen Suomessa –   
  Urareitti-hankkeen moduulimallin mahdollisuuksista, Raija Sairanen, lehtori, Turun 
  ammattikorkeakoulu 
 15.45 Koulutuksen päätös        
  Tervetuloa! 
 
  

https://www.lyyti.fi/reg/Iska_Warran_konferenssi_5317
https://link.webropolsurveys.com/S/5FDE8F6AC41FD599
https://link.webropolsurveys.com/S/9EDA099C3B454707
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 Kotona Suomessa –hanke järjestää yhdessä Porin kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden 
 kanssa koulutuksen ”Maahanmuuttajaperheiden ja lasten kotoutumisen tukeminen - 
 Vuorovaikutus ja kommunikointi ilman yhteistä kieltä” 3.10.2017 Porissa. Koulutus kuuluu 
 Asiakas vieraasta kulttuurista –koulutussarjaan. Koulutus on suunnattu erityisesti 
 maahanmuuttajaperheiden ja -lasten kanssa työskenteleville asiantuntijoille, 
 varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen toimijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon 
 ammattilaisille, perhetyöntekijöille sekä alan opiskelijoille. 
 Paikka: Auditorio, Ravintola Liisanpuisto, os. Liisankatu 20, Pori 
 Ilmoittautuminen: viimeistään 25.9.2017 tästä linkistä 
 Ohjelma: 
 puheenjohtajat: Päivi Ruotsala, aluekoordinaattori, Uudenmaan ELY-keskus ja Irene  Karen, 
 varhaiskasvatuksen tulkkauspalveluiden koordinaattori, Porin kaupunki  
 11.30  Ilmoittautuminen  
   12.00 Avaus, Päivi Ruotsala ja Irene Karen  
 12.15 Monet kulttuurit, yhteiset lapsemme, Hatice Kütük, koordinaattori 
  Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hanke Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
  Varsinais-Suomen piiri  
 13.15 Moniammatillinen yhteistyö maahanmuuttajaperheiden kanssa kunnassa,  
  Päivi Rouhelo, palveluohjaaja, palveluohjaaja, Pohjois-Satakunnan   
  peruspalvelukuntayhtymä 
 14.00 Kahvi-/teetauko 
 14.30 Varhaiskasvatuksen ammattilaiset monikulttuuristen lapsiperheiden kotoutumisen 
  edistäjinä - Uudet palvelumallit ja vuorovaikutuksen keinot, Maria Vuorinen,  
  päiväkodinjohtaja ja Tanja Sarlin, kehittämispäällikkö, Sateenkaari Koto ry.  
 16.00 Tilaisuuden päätös 
  Tervetuloa! 
 Lisätietoja antavat: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, p. 050 396 4992,  paivi.ruotsala@ely-
 keskus.fi ja maahanmuuttajakoordinaattori Su Ran Kim, p. 044 701 1268, suran.kim@pori.fi  
    
 MONET-seminaari järjestettiin 11.5.2017 THL:n ja Työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. 
 Seminaarissa käsiteltiin mm. uusia tilastotietoja liittyen maahanmuuttajataustaisten 
 työllistymiseen sekä hyvinvointiin. Esityksen tallenteet sekä lisätietoa löytyvät täältä.   
 

 Työkaluja ja uusia julkaisuja 

  

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta tehty 
 Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus -tutkimus 
 julkaistiin tiistaina 13.6.2017. Tutkimuksen mukaan työmarkkinalähtöiset 
 toimenpiteet tukevat maahanmuuttajien työllistymistä parhaiten. Myös taloudelliset 
 suhdanteet ja työvoiman tarve sääntelevät maahanmuuttajien työllistymistä 
 voimakkaasti. Julkistamistilaisuuden videotallenne on katsottavissa täältä ja koko 
 tutkimus on luettavissa täältä.  

 
Tietoa mielenterveydestä ja erilaisia itseapumenetelmiä mielenterveysongelmiin löytyy 

 mielenterveystalo.fi sivuilta eri kielillä (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, kurdi, somalia ja 
 arabia) tästä linkistä.  

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e7e441ad-ede0-4ffe-980a-ee31a89580fb?displayId=Fin1336768
http://www.eposa.fi/
http://www.eposa.fi/
mailto:paivi.ruotsala@ely-%09keskus.fi
mailto:paivi.ruotsala@ely-%09keskus.fi
mailto:suran.kim@pori.fi
http://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ajankohtaista-tutkimustietoa-maahanmuuttajien-hyvinvoinnista-terveydesta-ja-tyollistymisesta-nyt-verkossa
https://www.youtube.com/watch?v=vkK6KrpCcBw
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80048
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/harjoituksia.aspx
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Tulevaisuusohjaus auttaa tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin 

 vaikuttavista tekijöistä. Tulevaisuusohjauksen sivustolle on koottu tietoa 
 tulevaisuusohjauksesta sekä yksilöohjaukseen ja ryhmätyöskentelyyn sopivia työkaluja ja 
 tehtäviä, jotka tukevat tulevaisuusajattelua. Tehtävät on kehitetty yhteistyössä ohjaajien ja 
 ohjattavien kanssa ja ne tukevat erityisesti elämän taitekohtiin liittyvien valintojen 
 pohtimista. Sivustoa ylläpitää Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja on 
 http://tulevaisuusohjaus.fi/  

 
Naapuruussovittelun keskus on julkaissut naapuruussovittelun käsikirjan. Kirjaan on koottu 

 työkaluja asumisen parissa työskenteleville henkilöille, jotka törmäävät työssään asumisen ja 
 naapuruuden häiriöihin, ongelmiin ja erimielisyyksiin. Naapuruussovittelun keskus 
 ennaltaehkäisee jännitteiden muuttumista vastakkainasetteluksi ja sovittelee asumiseen ja 
 naapuruuteen liittyviä konflikteja. Naapuruussovittelu on menetelmä, jonka avulla voi 
 käsitellä asumisen, kotirauhan ja naapurisuhteiden häiriöitä, esimerkiksi arkielämää 
 häiritsevää käyttäytymistä, asuinyhteisön ristiriitoja, sääntörikkomuksia ja 
 vahingontekoja. Sen päämääränä on asumisen turvallisuus ja naapurisopu.  

Keskus toimii myös Turun seudulla. Naapuruussovittelun käsikirja on luettavissa täältä. 
 
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen sivuston www.nordicwelfare.org/sv/integrationnorden 

 tarkoituksena on helpottaa kotouttamisen ammattilaisten työtä. Sivuilta saa sekä uutta tietoa 
 että ideoita uusiin toimintatapoihin. Tavoitteena on myös auttaa kotouttamisen toimijoita 
 solmimaan uusia kontakteja Pohjoismaihin.  

 
Integration på svenska –kehittämishankkeen loppuraportin mukaan ruotsinkielisistä 

 kotoutumispoluista pitäisi jatkossa tiedottaa nykyistä suunnitelmallisemmin. Samalla tulisi 
 kehittää keskeisten viranomaistahojen tietämystä alueensa ruotsinkielisistä 
 kotoutumispoluista. Raportin mukaan keskeistä ohjaamisessa on yksilöllinen kotoutumispolku 
 ja yksilön valinta Raportin voi lukea kokonaisuudessaan täältä. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti toukokuussa maahanmuuttajien terveyttä ja 

 hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita. Terveytemme.fi-palvelussa julkistetut indikaattorit 
 tukevat valtakunnallista kotoutumisen seurantaa ja niiden tiedot pohjautuvat THL:n ja 
 Tilastokeskuksen kansallisiin tietoaineistoihin. Lisää tietoa maahanmuuttajataustaisten 
 terveydestä ja hyvinvoinnista luettavissa täältä.  

 
Rikosten uhreille on saatavissa tietoa useilla eri kielillä. Rikosten uhreille tarkoitetut 

 esitteet on päivitetty ja niiden kieliversioita lisätty oikeus.fi-sivuilla. Jos joudut rikoksen 
 uhriksi -esitteessä annetaan uhrille käytännöllisiä neuvoja ja käydään läpi rikosasian 
 käsittelyn vaiheet. Esite on saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, selkosuomi, ruotsi, 
 selkoruotsi, pohjoissaame, englanti, venäjä, viro, somali ja arabia. Tietoa rikoksen uhrin 
 oikeuksista -esitteeseen on puolestaan koottu asioita, joista uhrilla on oikeus saada 
 viranomaisilta tietoa. Esite on tarkoitettu uhrien lisäksi myös viranomaisille ja muille uhreja 
 kohtaaville tahoille. Se on saatavilla jokseenkin samoilla kielillä kuin em. esite. Lapsi 
 rikoksen uhrina -opas on taas tarkoitettu vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsen epäillään 
 joutuneen väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi. Se on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. 

Lisätietoa ja suorat linkit esitteisiin 

http://tulevaisuusohjaus.fi/
https://www.naapuruussovittelu.fi/naapuruussovittelu/naapuruussovittelun-kasikirja/#token-185865
http://www.nordicwelfare.org/sv/integrationnorden
http://shop.kommunerna.net/product_details.php?p=3360
http://www.terveytemme.fi/maahanmuuttajat/
http://www.oikeus.fi/
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2017/06/tietoarikoksenuhreilleuseillaerikielilla.html
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Oikeusministeriön johtamassa Trust-hankkeessa etsitään keinoja hyvien väestösuhteiden 
 edistämiseksi paikkakunnilla, joissa on vastaanottokeskuksia. Hankkeen toisessa vaiheessa 
 kartoitettiin väestöryhmien välisiä suhteita. Erityisesti tarkasteltiin maahanmuuttajien 
 varhaisen kotoutumisen kehittämisen näkökohtia. Kartoituksen mukaan kantasuomalaisten ja 
 maahanmuuttajien välistä luottamusta ja yhdessäoloa edistetään parhaiten vuorovaikutuksen 
 keinoin. Hyvien väestösuhteiden osa-alueet ovat asenneilmapiiri, turvallisuuden kokemus, 
 vuorovaikutus ja osallisuus. Kartoitus luettavissa: Miten meillä menee? Kartoitus 
 väestösuhteiden tilasta Suomessa – painopisteenä  vastaanottokeskuspaikkakunnat. 
 Oikeusministeriön julkaisuja 32/2017. 

 
Opetushallitus on päivittänyt vastikään kotisuomessa.fi-verkkopalvelun vastaamaan palvelun 

 käyttäjien muuttuneita tarpeita. Uudistunutta palvelua on nyt mahdollista käyttää myös 
 mobiililaitteilla. Lisäksi sivuston yleistä käytettävyyttä on parannettu. Kotisuomessa.fi-sivusto 
 sisältää erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun liittyvää materiaalia. Suora 
 linkki palveluun tässä.   

 
SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta opastaa ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, 

 jos heillä on työsuhteeseen liittyviä ongelmia tai kysymyksiä. Maksuton palvelu on avoin 
 kaikille eikä edellytä ammattiliiton jäsenyyttä. SAK:n palvelu on osa pääkaupunkiseudun 
 Töissä Suomessa-hankekokonaisuutta, jonka rahoittaa pääosin Euroopan Sosiaalirahasto. 
 Helsingin kaupungin hallinnoimassa hankkeessa on SAK:n lisäksi mukana muun muassa 
 Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun Kauppakamari. Työsuhdeneuvonnasta voi tilata 
 asiakkaille jaettavaksi palvelumme esitteitä, joissa on muistilista suomalaisessa työelämässä 
 aloittavalle maahanmuuttajalle. Esitteitä on selkosuomeksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, 
 kiinaksi, puolaksi ja somaliksi. Esitteitä voi tilata 4.5. mennessä sähköpostilla anna-
 liisa.hakkinen@sak.fi. Tilausta tehdessä pyydetään ilmoittamaan tilausmäärän per kieli. 
 Tuotteet ovat  maksuttomia. Esitteet löytyvät myös verkkosivuilta: 

www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/voit-estaa-ongelmia-tyopaikalla--kayta-tata-muistilistaa-
 2017-03-17  

Palvelun yhteystiedot: Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta palvelee suomeksi ja 
 englanniksi. Neuvoja voi kysyä numerosta 0800 414 004 tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 
 9-11 ja 12-15 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen workinfinland@sak.fi.  

Lisätietoja: www.sak.fi/toissasuomessa ja www.sak.fi/workinfinland  
Facebookissa: www.facebook.com/atworkinfinland/  
 

Uutisia Länsirannikon Helmi –mobiilipelistä  

 
Hyvä Alku Länsirannikolla –hanke tuottaa kotoutumista edistävän mobiilipelin Länsirannikon 

 Helmi, josta on valmistunut ensimmäinen demo. Pelissä on tavoitteena, että pelaaja tutustuu 
 uuteen kotiseutuunsa, sen ihmisiin ja oppii suomea. Peli toimii suomeksi, joten tehtävien ja 
 ohjeiden pitää olla helppoa suomea. Kohteissa käyminen todistetaan vaikkapa selfienä 
 Eetunaukiolla Mairen kanssa tai videona Liisanpuiston triathlon-kisoista. Pelistä ei selviä 
 ilman, että yrittää puhua jonkun kanssa suomea ja että myös kirjoittaa vastauksia suomeksi. 
 Palkintoina palautetuista tehtävistä ja tasolta toiselle siirtymisestä  saa helmiä, pelikielellä 
 Badgeja. Ne sisältävät kuvia ja videotarinoita. Helmistä löytyy maahanmuuttajien omia 
 tarinoita ja esimerkiksi murretaiteilijoiden Heli Laaksosen ja Elina Wallinin hyväntuulista 
 jutustelua Porin vesitornin juurella, Semmosten ja Tommosten kodin lähellä. Joukkueet 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80007
https://www.kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbrei/front-page
mailto:anna-%09liisa.hakkinen@sak.fi
mailto:anna-%09liisa.hakkinen@sak.fi
http://www.sak.fi/tyoelama/apua-ongelmiin/maahanmuuttajien-tyosuhdeneuvonta
http://www.sak.fi/tyoelama/apua-ongelmiin/maahanmuuttajien-tyosuhdeneuvonta
mailto:workinfinland@sak.fi
http://www.sak.fi/toissasuomessa
http://www.sak.fi/workinfinland
http://www.facebook.com/atworkinfinland/
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 saavat myös pienen yllätyspalkinnon! Yhdysvaltalaisen Ashley Gioiosan piirtämä Winski-lokki 
 opastaa ja kannustaa pelaajia. Maanantaina 12.6. WinNovan kotoutumiskoulutuksen ja 
 uravalmennuksen opiskelijat testasivat peliä Porin keskustassa ja sen lähettyvillä. Aluksi 
 joukkue keksi itselleen nimen, muotoili  sopivan näköisen Avatar-hahmon ja lähti sitten 
 tutustumaan eri kohteisiin kaupungille. Tällä kertaa peliä käytettiin opetuksen osana ja 
 ohjatusti. Tavoitteena on kuitenkin rakentaa myös osia, joissa esimerkiksi yhteiskunta-aiheita 
 voi oppia itsenäisesti ja osin omakielisesti. Silloin ei tarvitse olla vielä mukana missään 
 koulutuksessa eikä edes muuttanut Suomeen. Peli on yksi tapa toivottaa uusi muuttaja ja 
 vaikkapa turisti tervetulleeksi Poriin. Vielä on mahdollista päästä myös mukaan peliin 
 esittelemällä jokin kiinnostava kohde tai oma tarina. Mobiilipeli on osa Hyvä alku 
 Länsirannikolla -hankkeen toimintaa ja se toteutetaan WinNovan ja Lentävä liitaulu OY:n eli 
 SEPPO:n yhteistyönä. Lisätietoja:
 http://www.winnova.fi/winnova/hankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/hyva_alku_lansiranni
 kolla.html. Hankkeen tapahtumista tiedotetaan Facebookissa: Hyvä alku länsirannikolla ja 
 lisätietoja antavat: Päivi Suominen-Tontti, p. 044 455 8306 tai paivi.suominen-
 tontti@winnova.fi sekä Niina Engblom, p. 044 455 8297 tai niina.engblom@winnova.fi 

 

Uutisia  

 
 Satakunnan monikulttuuriyhdys ry on kesätauolla ja suljettuna 22.6. – 30.7.2017. Ovet 
 avautuvat jälleen 31.7.2017 klo 9.   
 
 Porin maahanmuuttajien info- ja neuvontapiste MAINE on suljettuna ajalla 10.7.-6.8.2017.  
 
 Kelassa on käynnistetty uusi hanke, jotta maahanmuuttajien kuntoutustarpeisiin voitaisiin 
 vastata paremmin. Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa palveluntuottajien valmiuksia 
 työskentelyyn maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Maahanmuuttajille suunnatussa 
 kuntoutuspalvelukokeilussa yhdistetään ammatillinen kuntoutus ja suomen kielen opetus. 
 Lisää tietoa kuntouksesta uusilta videoilta seitsemällä kielellä löytyy täältä.  
 
 Turun ammattikorkeakoulun koordinoima ja juuri päättynyt REGI-projekti julkaisi 
 virolaisille perheille suunnatun kirjan Viguriväntin kaksi kotimaata. Suomi on toinen 
 kotimaa yhä useammalle virolaiselle lapsiperheelle. Millaista on asua uudessa kotimaassa? 
 Mitä tehdä jos koti-ikävä iskee? Kirja on luettavissa täällä.  
 

Tukea toimintaan 

 
 Kasvua kansainvälisistä osaajista –hankehaku avautui 14.6.2017. Työ- ja elinkeinoministeriö 
 käynnisti syksyllä 2016 kasvua kansainvälisistä osaajista –agendan, jonka tavoitteena on 
 kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus ja verkostot tukemaan yritysten kasvua ja 
 kansainvälistymistä, kehittää kansainvälisille osaajille suunnattuja yrityspalveluja sekä 
 vahvistaa maahanmuuton kytkeytymistä alueen ja kaupungin elinvoimaisuuden 
 vahvistamiseen ja elinkeinopolitiikkaan. Hakuinfo oli Helsingissä 14.6.2017 yhdessä EAKR-
 hankehaku infon kanssa. Molemmat haut ovat auki 14.6.-25.9.2017. EAKR-hankkeissa 
 rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus. Hakemukset 
 jätetään sähköisessä EURA2014 –järjestelmässä. Lisätietoa täältä. 

http://www.winnova.fi/winnova/hankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/hyva_alku_lansiranni%09kolla.html
http://www.winnova.fi/winnova/hankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/hyva_alku_lansiranni%09kolla.html
mailto:paivi.suominen-%09tontti@winnova.fi
mailto:paivi.suominen-%09tontti@winnova.fi
mailto:niina.engblom@winnova.fi
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kela-kehittaa-kuntoutuspalvelujaan-vastaamaan-paremmin-maahanmuuttajien-tarpeisiin?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F
https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/1355/saako-vigurivantti-ystavia/
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/etusivu/-/asset_publisher/e3GiI5zNmk31/content/kansainvaliset-osaajat-vauhdittamaan-kasvua-%E2%80%93-hankehaku-kaynnissa/maximized
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 Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Länsi-Suomen maakunnissa alueellisen ESR-haun. Haku 
 päättyy 3.10.2017. Haettavissa on myös toimintalinja 5 ja mm. kansainvälisten hankkeiden 
 valmistelutyö. Tarkemmat ohjeet löytyvät Rakennerahastojen sivuilta. Hakuohjeet.  
 
 Pohjoismaalaiset yhteistyöministerit ovat keväällä 2016 päättäneet että Pohjoismainen 
 yhteistyö pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa, pitää olla korkeasti 
 priorisoitu, ja tämä on johtanut kotouttamisen yhteistyöohjelmaan. Pohjoismainen 
 ministerineuvos on tähän tarkoitukseen kohdentanut varoja hankkeisiin Pohjoismaissa, jotka 
 työskentelevät pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisen yhteistyömallien 
 puolesta Pohjoismaissa. Hakemuksia voi lähettää jatkuvasti, mutta viimeistään 31.12.2017. 
 Hakemus lähetetään Catrine Bangumille, catban@norden.org, ja kopio koordinaattori Kristina 
 Marie Jensenille, kmje@norden.org. Lisää tietoa hankehausta skandinaavisilla kielillä täältä. 
 
 Tulossa: Koneen säätiön naapuridialogit –teemahaku syyskuussa. Koneen Säätiön Suomen 
 muuttuvat naapuruudet -ohjelman ensimmäinen Lähinaapurit -teemahaku kohdennettiin 
 lähialueiltamme Suomeen muuttaneisiin. Ohjelman toisen teemahaun kohteena ovat kaikki 
 naapuruussuhteet, sekä perinteiset että maahanmuuton Suomeen synnyttämät uudet 
 naapuruudet. Toisessa teemahaussa kysytään, miten naapurit kommunikoivat ja pyrkivät 
 dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollista 
 eroista. Teemahaku järjestetään vuosittaisen apurahahaun yhteydessä 1.–15.9.2017. Katso 
 tarkempia ohjeita hakemisesta ohjeista Apurahan hakijalle sekä nettisivuilta.  
  

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!   

 Jos haluat, että välitän tietoa yhdistyksesi tai muun organisaatiosi järjestämistä tilaisuuksista 
 uutiskirjeessä, laita minulle viestiä. Jos et jatkossa halua uutiskirjettä, ilmoitatko minulle. 
 Mikäli olet saanut uutiskirjeen, mutta nimesi ei ole postituslistalla, ilmoita minulle.  

 Lomailen 6.7.-7.8.2017.  

 Ystävällisin terveisin, 

 
Päivi Ruotsala 
aluekoordinaattori, Varsinais-Suomi ja Satakunta  
paivi.ruotsala@ely-keskus.fi 
puh. 0295 020 992 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, Turku  
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