
Mitä kotouttamisen saralla tapahtuu ja millaista kotouttamista tukevaa toimintaa

Seinäjoella ja Etelä-pohjanmaalla on? Millaisilla keinoilla kotouttamistoimintaa voisi

kehittää ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä lisätä? Muun muassa näihin

kysymyksiin haetaan vastausta Kotiseutu Kotoisaksi -hankkeen, Kotona Suomessa -

hankkeen ja Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin järjestämässä Yhteisöt

kotouttajana -työpajassa. Työpajan tarkoitus on tarjota konkreettisia työvälineitä

kotouttamistyötä tekeville!

Yhteisöt
Kotouttajana

Työpaja

▪ Millaisia ammatillisen kehittymisen välineitä ja  

koulutuksia on tarjolla kotouttamisen parissa työskenteleville

▪ Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisen välineenä

▪ Ja tietenkin verkostoitumista

Työpajan teemat To 14.12

Klo 8:30-16

Työpaja on suunnattu maahanmuuttajien, monikulttuurisuuden 

ja kotouttamisen parissa toimiville ammattilaisille ja 

organisaatioille.  

Cafe Kismus

Kalevankatu 12

Seinäjoki

Tilaisuuteen on Ennakkotehtävä, Tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu, toimihan nopeasti.

Ilmoittautumiset perjantaihin 8.12. mennessä.  



Päivän 
ohjelma

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9.00 Tilaisuuden avaus 

Tuomas Männistö & Manar Ameli, Kotiseutu Kotoisaksi -hanke

9.15 Maahanmuuton ajankohtaiskatsaus

Mauno Salmela, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

9.30 Kotona Suomessa -hanke ja ammatillisen kehittämisen mahdollisuudet kotouttamistyössä  

Emine Ehrström, Kotona Suomessa –hanke

10.00 Työpaja 1 – Mitä kentällä tapahtuu – Kotouttamistarjotin

Taija Savolainen, Suomen Punainen Risti Länsi-Suomi

11.45 Lounas Omakustanteinen

12.45 Työpaja 2 – Palvelumuotoilunäkökulmaa kotouttamistoiminnan suunnitteluun

Manar Ameli, Kotiseutu Kotoisaksi -hanke  

15.30 Työpajan purku 



Järjestäjät 

Työpajan järjestävät

Kotiseutu Kotoisaksi -hanke on Etelä-Pohjanmaan alueella toimiva

kotouttamista tukeva hanke, jonka toiminnassa korostuu kohtaamisen

merkitys maahan muuttaneen matkalla kohti osallisuutta ja

kotoutumista. Hankkeen toimintaa ovat mm erilaiset harrasteryhmät,

tapahtumat sekä koulutukset.

Kotona Suomessa –hankkeen Hyvä polku –osiossa työskentelee

aluekoordinaattori jokaisella laajennetulla ELY-keskus alueella.

Aluekoordinaattorit järjestävät kotoutumistyötä tukevia paikallisia,

alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia, verkottavat paikallisia ja

alueellisia toimijoita, tunnistavat hyviä käytäntöjä ja välittävät tietoa

paikallisista tarpeista ja vahvuuksista. Lisäksi tehtävänä on tehdä

Kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa tunnetuksi ja näkyväksi.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin toiminta-alueena on Pohjanmaan,

Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnat.

Toiminnassa on mukana 3500 vapaaehtoista, 70 paikallisosastossa.

Maahanmuuttoon liittyvinä toimintamuotona piirillä on muun muassa

turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta sekä kotoutumista tukeva

toiminta sekä piiri että paikallisosasto tasolla.


