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YHTEYSTIEDOT

OSALLISUUS
TULEVAISUUDESSA

Maahanmuuttajat ovat aidosti

mukana päätöksenteossa ja

palveluiden kehittämisessä.

Toiminta lähtee asiakkaiden

tarpeesta.

Kaikilla on mahdollisuus kokea

yhteisöllisyyttä ja

yhdenvertaisuutta

       



Move on maahan muuttaneiden sekä

monikulttuuristen järjestöjen ja

kotoutumistyön verkosto Keski-

Suomessa.

 Move-verkosto  rakentaa vahvaa

yhteistyötä ja  vaikuttaa maahan

muuttaneiden osallisuuteen

yhteiskunnassa.

 MOVE-verkosto on kaikille avoin.

MOVE-verkoston kautta saadaan

kentän ääni kuuluviin Järjestöareenalle

sekä kaupungin suuntaan. 

 

MIKÄ ON MOVE-
VERKOSTO?

VERKOSTOYHTEISTYÖN
HYÖDYTVERKOSTON TAVOITTEET

Toimia monikulttuuristen asioiden

yhteisenä äänenä.

Vahvistaa maahan muuttaneiden sekä

monikulttuuristen järjestöjen osallisuutta,

yhdenvertaisuutta ja aktiivista

kansalaisuutta.

Keski-Suomen monikulttuuristen yhteisöjen

keskinäisen yhteistyön vahvistaminen sekä

toiminnan tukeminen.

Yhteisen äänen ja näkemysten esille
tuominen sekä vaikuttaminen      
Ymmärrys toimijakentän roolinjaosta
kasvaa 

Mahdollistaa uusien kontaktien ja
kumppaneiden löytymisen

Hyvien käytäntöjen jakaminen

Verkosto lisää yhteistyön
mahdollisuuksia

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen
hyödyntäminen

Uusien tietojen ja osaamisen
hyödyntäminen
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CONTACT INFORMATION

INCLUSIVE
PARTICIPATION IN THE

FUTURE

Immigrants are truely involved

in decision making and the

development of services.

 Services and activities truely

meet their clients’ needs. 

 Everyone has opportunities to

develop a sense of belonging,

experience community and

equality.



MOVE is a network for immigrants,

multicultural organizations and

integration work in Central Finland. 

 MOVE-network builds and

strengthens collaboration and improves

immigrants’ participation in society. 

 MOVE-network is open to everyone. 

 MOVE-network provides an

opportunity for immigrant voices to be

heard, for example in the Associations’

Arena (Järjestöarena) and municipal

organizations.

WHAT IS
MOVE-NETWORK??

BENEFITS OF NETWORK
COOPERATIONGOALS OF THE NETWORK

Serve as a voice for collective multicultural

issues.

 Strengthen immigrants’ and multicultural

organizations’ inclusion, equity and active

citizen participation.

 Strenthen and support Central Finland’s

multicultural communities mutual

collaboration and operations.

Advocating for change by bringing
forth a common voice and diverse
inputs.

 Increased understanding of different
actors’ roles.

 Finding new connections and partners.

 Sharing best practices.

 Improved opportunities for
collaboration. 

 Leveredging experiencial expertice
and peer support. 

 Making use of new knowledge,
experience and talents.

     

 


