
 

UUTISKIRJE 07-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 seitsemäs uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Keski-Suomesta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 

Tiedoksi 

Jyvälän syksyn kurssit maahanmuuttajille käynnistyvät 
 

- Uusi Avaimet onnistumiseen -koulutuksen intensiivikurssi 17-29 -vuotiaille 
maahanmuuttajanuorille käynnistyy syyskuussa  

- Uudet Kotokolo -ryhmät lastaan kotona hoitaville vanhemmille ja luku- ja 
kirjoitustaidottomille käynnistyvät lokakuussa  

- Oma polku -hanke vailla huoltajaa alaikäisinä Suomeen tulleille jatkaa 
toimintaansa 

 
Tämän lisäksi vinkkinä: Jyvälän kansalaisopistossa käynnistyy syyskuussa edullisia 
iltakursseja suomen kielen oppijoille, lisätiedot: 
 http://jyvala.fi/maahanmuuttajille/kansalaisopiston-kurssit-maahanmuuttajille/   
 
Käythän myös tutustumassa Jyvälän uudistuneisiin nettisivuihin www.jyvala.fi, josta 
myös maahanmuuttajille suunnatut toiminnot löytyvät helposti saman linkin takaa. 
 
 
Paremmin Yhdessä ry:n OSANA-hankkeessa alkaa Opi Suomesta -valmennusryhmä 
28.8. klo 16. Ilmoittautuminen ryhmään toivotaan 24.8. mennessä. Ryhmä kokoontuu 
8 kertaa. Tällä "kurssilla" opitaan suomea ja lisää mm. TE-palveluista, Kelasta, 
verotuksesta, ammattiliitoista ja perinnönjaosta. Lisätietoja: Jenni Koivumäki, 
etunimi.sukunimi@paremminyhdessa.org 
 
 
Kotoisa -hanke (AMIF ja Jyväskylän kaupunki, 2018-2019) aloitti toimintansa 
maaliskuun lopulla Jyväskylän kaupungin Kotouttamispalveluissa. Hankkeen 
tavoitteena on tukea pakolaistaustaisten kansalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. 
Hankkeen toimintoja lyhyesti: 

- Jyväskylän ensimmäiset pakolaistaustaiset maahanmuuttajat valmistuivat 
kotoutumisen kokemusasiantuntijoiksi. Koulutus järjestettiin 4.6.-6.8.2018 
yhteistyössä Kokemustalon kokemusasiantuntijan kanssa Monikulttuurisuus-
keskus Gloriassa. 

- Ensimmäiset sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät järjestettiin 18.6.–13.7.2018 
yhteistyössä Könkkölä Green Care Ry kanssa Könkkölän tilalla Jyväskylässä. 
Kahden ryhmän toimintaan osallistui 11 pakolaistaustaista maahan-
muuttajaa, jotka tarvitsivat enemmän tukea kotoutumiseen. 

- Jälleenvuokrausmallin kokoaminen on aloitettu ja työ valmistuu loppuvuoden 
aikana. 

http://kotouttaminen.fi/keski-suomen-uutiskirjeet
http://jyvala.fi/maahanmuuttajille/kansalaisopiston-kurssit-maahanmuuttajille/
http://www.jyvala.fi/


 

- Kotoutumisraati aloittaa toimintansa 23.10.2018 Jyväskylässä. Toiminta on 
suunnattu pakolaistaustaisille maahanmuuttajille, jotka haluavat vaikuttaa 
ja osallistua kotoutumispalvelujen kehittämiseen. 

 
Hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotetaan alueellisesti Jyväskylän kaupungin 
uutisissa, tiedotuslehdessä, Kotoutumispalvelujen sivuilla, kotoutumisblogissa ja 
twitterissä sekä paikallisissa lehdissä ja kaupungin mediatiedotteilla 
valtakunnallisesti.  
 
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Helena Ilomäki; etunimi.sukunimi@jkl.fi tai  050 3211720 
Projektityöntekijä Mervi Sirviö; etunimi.sukunimi@jkl.fi tai 050 3141912 
 

Tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomessa 

Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -hankkeen ja 
Monikulttuurikeskus Glorian järjestämä pajaseminaari 5.9. klo 9-15 Jyväskylässä 
(Matarankatu 6 A 1). Yhden päivän maksuttomassa koulutuksessa saa työkaluja ja 
vinkkejä toiminnallisten harjoitteiden käyttämiseksi maahanmuuttaja-aikuisten 
ryhmissä. Pajaseminaari on tarkoitettu kaikille erilaisia maahanmuuttajaryhmiä 
ohjaaville vapaaehtoisille ja ammattilaisille, myös maahanmuuttajataustaisia 
ohjaajia toivotaan mukaan. Ohjelma: 
 
09.00 - 09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi  
09.30 - 11.30 Tilaisuuden avaus ja tutustumispaja Kepeli-menetelmin  
11.30 - 12.15 Lounas (omakustanteinen)  
12.15 - 13.45 Toiminnalliset pajat (kaksi rinnakkaista pajaa)  
13.45 - 14.00 Iltapäiväkahvi  
14.00 - 15.00 Avaimia arviointiin 
 
Kouluttajat: Anita Ahlstrand (LitM, liikunnanopettaja ja psykomotoriikkakouluttaja), 
Eva Rönkkö (LitM, liikunnan opettaja ja monikulttuurisuustyön suunnittelija, 
Eläkeläiset ry) ja Jouni Piekkari (FM, draamapedagogi).  
Lisätietoja: Mai Salmenkangas etunimi.sukunimi@metropolia.fi 
 
Ilmoittautuminen 24.8. mennessä: 
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/22598/lomake.html    
  
Tutustu myös yli sataan Kepelin kokoamaan tai kehittämään, 
maahanmuuttajaryhmille suunnattuun harjoitteeseen osoitteessa: 
http://kepeli.metropolia.fi 
 
 
Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarja 
jatkuu perjantaina 7.9.2018 klo 9–11. 
Syyskuun teemana on uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Kyseessä on webinaari ja 
sitä voi seurata omalta koneelta paikasta riippumatta. Webinaarin kohderyhmänä 
ovat ensisijaisesti maahanmuuttajia työssään kohtaavat ja heidän parissaan 

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/22598/lomake.html
http://kepeli.metropolia.fi/


 

työskentelevät ammattilaiset. Webinaarin tavoitteena on antaa tietoa uudesta laista 
kotoutumisen edistämisestä, sen tavoitteista ja sisällöstä.  
 
Asiantuntijoina keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa tilaisuudessa ovat: 

 Sonja Hämäläinen, maahanmuuttojohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö 

 Juha-Pekka Suomi, vanhempi hallitussihteeri, työ-ja elinkeinoministeriö 
 
Ilmoittaudu webinaariin 6.9.2018 klo 12 mennessä:  
https://response.questback.com/tem/ckxbo7breg  
Ilmoittautuneille välitetään sähköpostiin päivää ennen tilaisuutta linkki, josta pääset 
katsomaan webinaaria sekä osallistumaan keskusteluun esittämällä kysymyksiä tai 
kommentteja interaktiiviseen ilmoitusseinään perjantaina 7.9. klo 9–11. Webinaarin 
seuraaminen onnistuu parhaiten Mozilla- ja Chrome-selaimilla. Webinaari on 
katsottavissa vapaasti myös jälkikäteen kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-
tilillä. 
 
 
Oppimistaito järjestää syksyllä 2018 maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksiin 
liittyvää koulutusta pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Tänä vuonna 
järjestetään myös opettajien omaan työhyvinvointiin liittyvää koulutusta, 
konsultaatio- ja työnohjauspalveluita. Koulutukset ovat maksullisia, tarkemmat 
tiedot oppimistaito.fi.  
 
Koulutuksia syksyllä 2018:  
• Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen, Helsinki 4.10.2018 
https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminen    
• Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen, Jyväskylä 
1.11.2018 https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminenjyvaskyla   
• Voimavarat monikulttuurisessa opettajan työssä, Helsinki 17.9. ja 22.10. ja 
12.11.2018 https://www.oppimistaito.fi/tyopaja-opettajille   
• Työpaja psykologeille monikielisen lapsen ja nuoren oppimisvaikeuksien 
arvioinnista, Helsinki 1.10. ja 5.11.2018 https://www.oppimistaito.fi/tyopaja   
 
Tutustu myös muihin palveluihin:  
• Konsultaatiota maahanmuuttajaoppilaiden/-opiskelijoiden oppimisvaikeuksien 
tunnistamisessa https://www.oppimistaito.fi/konsultaatiot      
• Taideterapeuttinen työnohjausryhmä opettajille 
https://www.oppimistaito.fi/taideterapeuttinen-tyoenohjausryhma  
 
 
Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -luentosarja 
 
Toimitko monikulttuuristen ryhmien parissa vapaaehtoistyöntekijänä?   
Tai alaikäisen ilman huoltajaa maahan tulleen nuoren edustajana?   
Kenties kohtaat työssäsi tai harrastuksissasi maahanmuuttajia tai 
turvapaikanhakijoita? Ehkä haluaisit ryhtyä ystäväksi maahanmuuttajalle tai 
turvapaikanhakijalle? 
 

https://response.questback.com/tem/ckxbo7breg
https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminen
https://www.oppimistaito.fi/ovtunnistaminenjyvaskyla
https://www.oppimistaito.fi/tyopaja-opettajille
https://www.oppimistaito.fi/tyopaja
https://www.oppimistaito.fi/konsultaatiot
https://www.oppimistaito.fi/taideterapeuttinen-tyoenohjausryhma


 

Alkio-opistolla järjestetään Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -
luentosarja syys-joulukuussa 2018. Luennot ovat kolmena viikonloppuna. Ohjelma 
täydentyy lähiaikoina (muutokset mahdollisia).   
Ks. lisä:  
http://www.alkio.fi/monikulttuurinen-vapaaehtoistyo-ja-edustajatyo-koulutus  
 
Luentosarjan hinta: 70 € 
 
Ilmoittautuminen luentosarjaan Alkio-opiston toimistoon sähköpostilla viimeistään 
29.8.2018: toimisto@alkio.fi 
 
 
Osallisuus ja työelämä – näkökulmia maahanmuuttajataustaisten nuorten 
tukemiseksi ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi 
Veturitallit (Veturitallinkatu 6), Jyväskylä 
To 20.9. klo 8:30 – 16:00 
 
Tuoreet tutkimustulokset ja selvitykset kertovat huolestuttavaa viestiä 
polarisoitumisesta kaikkien nuorten mutta erityisesti maahanmuuttajataustaisten 
nuorten osalta. Seminaarin tavoitteena on tarjota näkökulmia ja keskustelunavauksia 
maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja työelämään 
pääsyn edistämiseksi. Päivän aikana kuullaan mm. tuoretta tietoa Jyväskylästä 
maahanmuuttajanuorten osallisuudesta, maahanmuuttajataustaisten nuorten omia 
puheenvuoroja sekä työstä nuorten turvapaikanhakijoiden parissa oman polun 
löytämiseksi. Lisäksi kuullaan puheenvuoro Karri Miettiseltä eli Palefacelta ja 
seminaariyleisö pääsee nauttimaan myös hänen musiikistaan.  
 
Seminaari on suunnattu nuorten parissa toimiville kunnan nuorisopalveluissa, 
järjestöissä, oppilaitoksissa, sosiaalityössä, työllisyyden parissa, vapaaehtoisille sekä 
muille aiheesta kiinnostuneille.  
 
Tapahtuma on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen on jo auki, 
varmista paikkasi ilmoittautumalla sähköisesti (docs.google.com) tai 
anni.viinikainen(at)kyt.fi /050 3628235 (14.9. mennessä). Kerro ilmoittautuessasi 
myös mahdolliset ruoka-ainetoiveesi kahvitarjoiluun liittyen. 
 
Päivän ohjelmaa päivitetään sivuille: http://www.kyt.fi/yhdessa-
enemmanmaahanmuuttajat-osana-yhteisoa  
 
 
Keski-Suomen Verkostovoimala 26.10. 
 
Tervetuloa maahanmuuttajien kanssa työskentelevien asiantuntijoiden 
verkostopäivään 26.10. kello 9-16 Jyväskylän yliopistolle! Lisää jo päivämäärä 
kalenteriisi, ohjelma ja ilmoittautumislinkki toimitetaan myöhemmin. 
 
 
 
 
 

http://www.alkio.fi/monikulttuurinen-vapaaehtoistyo-ja-edustajatyo-koulutus
mailto:toimisto@alkio.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVhGkh1fkTFJLUvn-Bfbt1QYLyUqp3nE8DwvfJLuavr3ZOQ/viewform
http://www.kyt.fi/yhdessa-enemmanmaahanmuuttajat-osana-yhteisoa
http://www.kyt.fi/yhdessa-enemmanmaahanmuuttajat-osana-yhteisoa


 

Ennakkotieto kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivästä 
 
Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut järjestävät 
yhteistyössä kotoutumislain mukaista jälkihuoltotyötä tekevien verkostopäivän 
9.11.2018 klo 9:00 – 15:30.  
Paikka: Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, 40100 
Jyväskylä.  
 
Päivän ohjelma sekä ilmoittautumislinkki lähetetään alkusyksystä. Lisätietoja: 
Margarita Goda-Savolainen, 014-2663434, margarita.goda-savolaine(at)jkl.fi 
 
 
Kotona Suomessa –hankkeen syksyn tapahtumasuunnitelmia (muutokset mahdollisia) 
- lokakuu: Verkostovoimala teemalla ”Istu mun viereen” – Keskustelua 

osallisuudesta ja hyvistä väestösuhteista 
- marraskuu: Hankemylly 2 (maahanmuutto- ja kotoutumishankkeiden toinen 

tapaaminen, myös uudet hankkeet tervetulleita) 
 
 
Kotona Suomessa –hankkeen ja TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen toteuttama 
webinaarisarja jatkuu syksyllä. Päivämäärät ja alustavat otsikot: 
 
7.9. Laki kotoutumisen edistämisestä 
5.10. Työperusteinen maahanmuutto 
2.11. Kieli- ja kulttuurikysymykset asiakastyössä 
14.12. Asiantuntijaraati vastaa kotoutumiseen liittyviin kysymyksiin 
 
Tarkempia tietoja tulossa myöhemmissä uutiskirjeissä sekä tapahtumakalenterissa: 
https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  

 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 15.11.2018 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen Pakolaisesta kuntalaiseksi -
verkostopäivä Helsingissä kokoaa jälleen pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen 
kuntatoimijoita verkostoitumaan, jakamaan hyviä käytäntöjä ja pohtimaan yhdessä 
vastaanoton ajankohtaisia kysymyksiä. Verkostopäivä on maksuton, koko päivän 
tilaisuus. Tilaisuus on suunnattu kunnissa pakolaisten vastaanoton parissa toimiville.  
 
Verkostopäivän aiheena on pakolaisten vastaanoton kehittäminen uudistuvassa 
kunnassa. Ohjelmaa työstetään parhaillaan ja se valmistuu alkusyksystä. Vinkkaa 
meille hyvä puhuja tai aihe, josta erityisesti haluaisit kuulla! Onko työssäsi tullut 
eteen haaste, johon toivot ratkaisua tai onko kunnassasi kehitetty verkostopäivän 
teemaan liittyvään haasteeseen toimiva ratkaisu? Kerro meille siitä, ja tule 
esittelemään hyvä käytäntö muille kuntatoimijoille.  
 
Voit lähettää toiveita ja ehdotuksia tilaisuuden teeman mukaisiksi sisällöiksi Sylvia-
hankkeen sähköpostiin: sylvia@tem.fi.    

https://kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat
mailto:sylvia@tem.fi


 

Uusia hankkeita Keski-Suomessa 

STEA on myöntänyt Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:lle avustuksen Arvokas -
eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmasta Luontovoimaa! -nimiselle 
hankkeelle. Luontovoimaa! -hankkeessa tuetaan haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajanaisia vahvistamalla heidän voimavarojaan sekä lisäämällä 
tukiverkostoja luonto- ja taidelähtöisin menetelmin Jyväskylän seudulla. Hanke 
aloittaa toimintansa 1.8. ja sen työntekijät ovat Tiina Miettinen 
(etunimi.sukunimi@kyt.fi) ja Heidi Pasanen (etunimi.sukunimi@kyt.fi). Hanke kestää 
vuoden 2021 loppuun. Luontovoimaa! -hankkeen toimintaan kuuluu muun muassa 
luonnossa liikkumisen ryhmät, joihin koulutetaan kantasuomalaisia naisia toimimaan 
rinnalla kulkijoina luonnossa liikuttaessa sekä taide-elämysryhmät, joissa 
maahanmuuttajanaisten kanssa toteutetaan erilaisia työpajoja, kursseja, retkiä ja 
elämyksiä taiteeseen liittyen.  

Avustukset 
 

AMIF-rahasto on myöntänyt Sylvia4-hankkeelle rahoituksen ajalle 1.10.2018-
31.3.2021. Hankkeella jatketaan pakolaisia vastaanottavien kuntien tukemista sekä 
teemaan liittyvän osaamisen vahvistamista kunnissa. Hankkeesta voidaan järjestää 
lisätukien rahoitushaut vuosina 2019 ja 2020.  
 
Jatkohankkeesta järjestettävillä rahoituskierroksilla kuntien haettavissa ovat 
seuraavat lisätuet: 
- laskennallisen korvauksen lisäosa vuosina 2018 ja 2019 kuntiin muuttavista, 

kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneista henkilöistä: 
o alle 7-vuotiaat 1 197,88 euroa/hlö ja  
o 7 vuotta täyttäneet 402,50 euroa/hlö 

- lisätuki hätätapausten vastaanottoon varautuville kunnille vuosina 2019 ja 2020 
vastaanotettavista hätätapauksista:  
o alle 7-vuotiaat 3 422,50 euroa ja  
o 7 vuotta täyttäneet 1 150,00 euroa 

- bonusraha vuotuisista määrällisistä kuntapaikkapäätöksistä: 
o 20 kuntapaikkaa/korotus 20 kuntapaikalla: 20 000 euroa (varattu määräraha 

yht. 14 kunnalle) 
o 150 kuntapaikkaa/korotus 150 kuntapaikkaan: 100 000 euroa (varattu 

määräraha yht. kahdelle kunnalle) 
 

 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen 
turvallisuuden rahaston (ISF) hankehaut ovat avoinna 27.8. - 1.10.2018.  
 
Hakuun liittyviä koulutustilaisuuksia järjestetään Helsingissä 4.9.2018 ja saman 
sisältöisenä verkkotilaisuutena 12.9.2018. Lisäksi hakemuksen laadintaa tukevia 
hakuklinikoita järjestetään Helsingissä 10. ja 12.9.2018. Kaikki tilaisuudet ovat 
suomenkielisiä. 
 
Ilmoittautumislinkit tilaisuuksiin (webropol): 
• Helsinki 4.9.2018 klo 12.30-16 (ilmoittautuminen viimeistään 27.8.) 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1575055&SID=e5072cf3-be5b-4618-b074-2bfac39acc74&dy=1484638360


 

• Verkkokoulutus 12.9.2018 klo 13-16 (ilmoittautuminen viimeistään 7.9.) 
 
Hakumateriaalit julkaistaan rahastojen verkkosivuilla hakujen avautuessa 27.8.2018. 

 
 
Euroopan komissio on avannut unionin toimiin kuuluvan haun (AMIF-2018-AG-
INTE) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. 
 
Haun kautta on tarkoitus rahoittaa jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka liittyvät 
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumiseen ja tukevat laillista maahanmuuttoa. 
Haku on auki 31.1.2019 asti ja haettavana on 16,2 milj. euroa. 
 
Haun painopisteet ovat seuraavat: 
• Local and regional integration networks 
• Legal migration projects with third countries 
• Support to victims of trafficking in human beings 
• Care for migrant minors, including unaccompanied minors 
• Engagement of diaspora communities on awareness raising 
 
Lisätietoja (ec.europa.eu) 

Työkaluja 

Pohjois-Pohjanmaan ESIKOTO-hankkeen loppuraportti on julkaistu ja luettavissa 
osoitteessa  
https://www.odl.fi/tiedostot/ESIKOTO-loppujulkaisu_sahkoinen_valmis.pdf  
 
 
Töihin Suomeen –hankkeen raportti orientaatiojakson pilotointikokemuksista: 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%88%2
0alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimana on toteutettu (TL5) ESR-hanke (Otto- 
Osallistuva arki kotoutumisen tukena. Turvapaikanhakijoiden sosiaalista 
osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli) yhteistyössä alueen 
vastaanottokeskusten kanssa:  
https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2226.  Hanke on alkanut 
syksyllä 2016 ja päättyy elokuun loppuun 2018.  
 
Hankkeen tavoitteena on ollut luoda turvapaikanhakijoiden esikotoutumiseen 
tähtäävää mallia, jonka osa-alueina ovat 1) Mielekkään arjen jäsentyminen, 2) 
Psykososiaalisen tuen kehittäminen, 3) Turvapaikanhakijoiden työelämävalmiuksien 
kehittäminen 4) Osaamisen tunnistamisen kehittäminen.  
 
Hankkeessa on tuotettu verkkojulkaisu, joka on juuri ilmestynyt: (”Polkuja 
suomalaiseen yhteiskuntaan – Esikotoutumisen mahdollisuudet”) 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-489-3 (pysyvä osoite) tai Jamk:n sivustolta: 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1575185&SID=69cc7eb7-dbef-4c1a-81f7-693f87b15a69&dy=662593454
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://www.odl.fi/tiedostot/ESIKOTO-loppujulkaisu_sahkoinen_valmis.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%88%20alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%88%20alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2226
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-489-3


 

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/polkuja-
suomalaiseen-yhteiskuntaan/  
 
Lisäksi hankkeessa tuotettiin verkko-oppimismateriaali ”Opas turvapaikanhakijoille”: 
https://oppimateriaalit.jamk.fi/otto/  
 

 

 

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai 
muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta sähköpostia: 
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi. 

 
 

Raikasta syksyn odotusta! 
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