
Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi -hanke 2016-2018
Turun ammattikorkeakoulu, Siirtolaisuusinstituutti, Turun yliopiston BRAHEA-keskus, Humanistinen
ammattikorkeakoulu, Turun Globaalinuoret ry, Uudenkaupungin Urheilijat-Korihait ry, Turun kaupunki ja Uusikaupunki

Nuoren kotoutuminen kuntaan –
kotouttavan työn mahdollisuudet
Koulutuksen tavoitteena on antaa eri toimijoille tietoa maahanmuuttoon ja nuorten kotoutumiseen
liittyvistä kysymyksistä. Koulutus tarjoaa yleistä tietoa ja antaa valmiuksia pakolaisten ja muiden
maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn sekä antaa mahdollisuuden keskustella työn haasteista vertaisten
kanssa asiantuntijoiden johdolla.
Sata omenapuuta – Moninuorinen Suomi (2016 - 2018) -hankkeen koulutukset ovat maksuttomia ja ne
järjestetään nuorisotyöntekijöille, opettajille ja muille pakolaistaustaisten nuorten kanssa työskenteleville.

Tiistai 30.5.2017 klo 12-16

Paikka Raision kirjastotalo, Martinsali, Eeronkuja 2, 21200 Raisio

12.00 Koulutuksen avaus
Kia Lundqvist, Abdullahi Sultan, Anna Lehtonen ja Zahra Al Take

12.15 Kulttuuritietoiset työkäytännöt työn perustana
Kia Lundqvist

13.15 Yhteisökulttuurin vaikutus nuorten arkielämään
Suunnittelijat Kia Lundqvist, Turun yliopisto Brahea-keskus ja
Zahra Al Take, Globaalinuoret ry

14.15 Kahvitauko

14.45 Syrjinnän vaikutus ja nuorten itsetunnon vahvistaminen
Zahra Al Take

15.45 Keskustelua päivän aiheista
Abdullahi Sultanin, Zahra Al Taken ja Kia Lundqvistin johdolla

16.00 Koulutus päättyy

Kouluttajat: Kia Lundqvist, Turun yliopiston Brahea-keskus, Anna Lehtonen Ehjä ry, Zahra Al Take ja
Abdullahi Sultan, Globaalinuoret ry



Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi -hanke 2016-2018
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Lisätietoja:
Suunnittelija Kia Lundqvist, Turun yliopiston Brahea-keskus,
puh. 0400 156 137, etunimi.sukunimi[at]utu.fi
Hankkeen kotisivut http://www.sataomenapuuta.fi/

TIETOA HANKKEESTA

Sata omenapuuta - hanketta (1.1.2016 - 31.3.2018) rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto ja
kotouttamisrahasto (AMIF-rahasto). Hankkeen tavoitteena on:

· Edistää kolmansien maiden pakolaistaustaisten 12 - 25-vuotiaiden nuorten kuntiin kotoutumista ja
osallisuutta ja tukea kahdensuuntaista integraatiota liikunnan, kulttuurin ja
yhteiskuntavaikuttamisen keinoin

· Kehittää koulutuksen, työyhteisövalmennuksen ja asiantuntijatyöskentelyn avulla kuntien ja
järjestöjen ammattilaisten kulttuuritietoista osaamista

· Kerätä tutkimuksen avulla tietoa 1) kotouttamisvaiheessa olevien nuorten tuen tarpeesta ja
kahdensuuntaisesta vuorovaikutuksesta kantaväestön kanssa, 2) asiantuntijoilta kuntien
kotouttamisen tilasta ja 3) dokumentoida hankkeessa tehtävää kehittämistyötä ja suunnata
asiantuntijaverkoston työskentelyä haastekohtiin

Toiminnot

· Toiminnalliset liikunta- ja kulttuuriryhmät kohderyhmän nuorten kotoutumisen tukemiseksi
· Tapahtumatyöskentely ja yhteiskuntavaikuttaminen
· Nykyisten ja tulevien ammattilaisten kulttuuritietoisen osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla
· Koulutusta, työyhteisövalmennusta ja työnohjausta pakolaisnuorten kanssa työskenteleville
· Tutkimus ja asiantuntijatyöskentely


