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Perheryhmäkotipäivät Turussa 23.–24.10.2017 
 
Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää syksyn 2017 Perheryhmäkotipäivät yhteistyössä Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun Sata omenapuuta -hankkeen kanssa. En-
simmäinen päivä pidetään ELY-keskuksen ja toinen päivä Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Voit 
osallistua myös vain jompaankumpaan.  
 
Huomaa, että jos osallistut kumpaankin päivään, ilmoittaudu niihin kumpaankin erikseen (kaksi eri 
ilmoittautumislinkkiä).  

 
MAANANTAI 23.10.  
 
Paikka: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Auditorio (Itsenäisyydenaukio 2,Turku) 
 
10.00 Avaus ja tervehdys kotouttamisen osaamiskeskuksesta  
                            Anne Alitolppa-Niitamo, erityisasiantuntija, kotouttamisen osaamiskeskus 
 
10.15 Ajankohtaista lakiuudistuksesta ja muusta  
                             Paula Karjalainen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö  
 
10.30 Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen  
                             Risto Laaksonen, ylikonstaapeli, Lounais-Suomen poliisilaitos 
 
11.30 Pakolaistaustaisten nuorten mielenterveyden tukeminen 

Laura Happonen, projektityöntekijä, psykologi, Turun kriisikeskus / Serene-
toiminta, Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry 

Keskustelua 
 
12.15 Lounas 
 
13.15 Nuorten koulutuspolut 

Emma Nylund, opinto-ohjaaja, Turun kaupunki, sivistystoimiala, Turun ammatti-
instituutti 
 

13.45 Yksiköstä lähtevä psykososiaalinen tuki ja arjen haasteet   
Riitta Moghaddam, erikoissuunnittelija Uudenmaan ELY-keskus 
 

14.15 Iltapäiväkahvi  
 
14.45 Keskustelupajat 

 
1. Asumisyksikön yhteistyö kunnan sosiaalityön ja lastensuojelun kanssa. Hyviä jär-

jestämistapoja 

Fasilitaattorina Tuulia Vainio, johtaja, Finnsin tukiasuntola, Pelastakaa Lapset ry. 
 

2. Kohti aikuisuutta ja yhteiskuntaa – jälkihuolto osana jatkumoa nuoren tukemisessa 
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Fasilitaattorit Taina Martiskainen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto, ja Mari 
Manninen, johtaja, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Vastaanottokeskukset, alaikäisyksiköt, 
Suomen Punainen Risti  
 

3. Auktoriteetti ilman vallankäyttöä 

Fasilitaattorina Robin Tanner, ohjaaja, maahanmuuttovirasto/OVOK/alaikäisyksikkö 
 

4. Kun nuori saa kielteisen päätöksen: nuoren tuki ja oman ammatillisuuden säilyttä-

minen  

Fasilitaattorina Sirpa Timonen-Nissi, perheryhmäkodin johtaja, ODL 

 

5. Turvallisuus ja radikalisoitumisen merkit asumisyksiköissä  

Fasilitaattorina Risto Laaksonen, ylikonstaapeli, Lounais-Suomen poliisilaitos 

 
16.00–17.00 Yhteenveto keskustelupajoista 
 
19.00 Yhteinen illallinen (omakustannus), Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, 20100 Turku  

 
Huom. Ilmoittautuminen yhteiselle illalliselle on sitova!  
 
Ilmoittaudu maanantain tilaisuuteen 18.10. mennessä 
 
Ilmoittaudu oheisen linkin kautta maanantain ohjelmaan, maanantai-illan illanviettoon sekä tiistai-
iltapäivän vaihtoehtoiseen ohjelmaan. 
 
Linkki ilmoittautumiseen: https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/ies4nhajim  
 
Koska osallistujamäärä on rajallinen, yksikkö voi lähettää paikalle max. 2 henkilöä. Otamme ilmoittau-
tumiset vastaan saapumisjärjestyksessä. Järjestäjä varaa mahdollisuuden rajoittaa osallistujien mää-
rää, jos ilmoittautuneita on enemmän kuin tilat mahdollistavat. Lähettävä yksikkö vastaa osallistu-
jan/osallistujien matka- ja majoituskuluista. 
 
TIISTAI 24.10.  
 
Paikka: Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskadun auditorio 121 (Ruiskatu 8, 20720) 

 
Sata omenapuuta – Moninuorinen Suomi -hankkeen seminaari 
 

8.30 Ilmoittautuminen 
 
9.00 Tervetulosanat ja ajankohtaista Varsinais-Suomessa  

Kalle Myllymäki, maahanmuuttopäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 
9.10 Poimintoja Sadan omenapuun sadosta 

Osaamisen kehittäminen - Kia Lundqvist, Turun yliopiston Brahea-keskus, Abdullahi 
Sultan & Zahra Al-Take, Globaalinuoret ry 
Tutkimus - Elina Turjanmaa, Siirtolaisuusinstituutti  
Kotoutumista tukeva työskentely - Mervi Rankila-Källström, Hanna Siren ja Jenni 
Laulajainen, Turun amk  
Osallistava tapahtumatyöskentely ja menetelmäopas- Hanna Kiuru, Humak 
 

https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/ies4nhajim
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10.30 Kahvitauko ja minimessut aulassa 
 
11.00 Yksintulleiden vastaanotto Ruotsissa − miten haasteet on ratkaistu? 

Riitta Eriksson on psykologi ja tutkija, joka kuvaa esitelmässään niitä haasteita, joita 
Ruotsissa on kohdattu yksintulleiden pakolaislasten ja nuorten vastaanotossa ja mitä 
strategioita yksintulleet ovat kehittäneet selviytyäkseen. 

 
12.15 Yhteistä keskustelua 
 
12.30 Lounas (omakustanteinen) 
 
13.30 Työpajat (erillinen ilmoittautuminen) (tarkempi kuvailu liitteessä) 

1. Kahdensuuntainen integraatio lasten ja nuorten kotoutumisessa  
2. Maahanmuuttotyön ammatillisen osaamisen kehittäminen  
3. Taidetyöskentely 
4. Pelilliset ja keholliset menetelmät kohtauttamisen tukena 
5. Digitaalinen tarinankerronta  
 

15.00 Seminaarin päätöskahvit 
 

Seminaari on osallistujille maksuton. Rahoittajana Euroopan unionin tuella, Turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. 

 
Ilmoittaudu tiistain tilaisuuteen 18.10. mennessä 
 
Ilmoittautumislinkki: https://www.webropolsurveys.com/S/FEF87391790CD016.par 

 
Tiedustelut: Sata omenapuuta -hankkeen seminaarista vastaavaa Hanna Siren  
hanna.siren@turkuamk.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/FEF87391790CD016.par
mailto:hanna.siren@turkuamk.fi
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Käytännön asioita osallistujille:  
 
Ilmoittautuminen kumpaankin päivään erikseen.  Linkit kummankin päivän ohjelmien lopussa.  
 
 
MAJOITTUMINEN:  
 
Osallistujat varaavat itse majoittumisensa. Olemme neuvotelleet ryhmähinnan kahteen hotelliin. 
Kummassakin on rajoitettu kiintiö majoituspaikkoja.   
 
Cumulus City Turku -hotelli, Eerikinkatu 28–30  
Yhden hengen standardihuone 90,25 €/vrk ja kahden hengen huone 114,50 €/vrk. Neuvoteltu hinta ja 
kiintiö voimassa 6.10. asti.  
 
Varaus: puh 020 055 055 tai my.reservation@restel.fi . Ilmoita varauksen yhteydessä varaustunnus 
”prkpäivät”.  
 
Lisätietoja: https://www.cumulus.fi/hotellit/turku/cumulus-city-turku  
 
Scandic Julia -hotelli, Eerikinkatu 4   
 
Yhden yön standardihuone 95€/vrk ja kahden hengen huone 100€/vrk. Neuvoteltu hinta ja kiintiö voi-
massa 9.10 asti.  
 
Varaus: puh. 02 336 000 tai julia@scandichotels.com . Ilmoita varauksen yhteydessä tunnus ”prkpäi-
vät”. 
 
Lisätietoja:  http://www.scandichotels.fi/Hotels/Countries/Suomi/Turku/Hotels/Scandic-Julia  
 
 
TIISTAI-ILTAPÄIVÄN VAIHTOEHTOINEN OHJELMA:  
 
Tiistai-iltapäivällä on mahdollisuus kuulla Ehjä ry:n tuetun asumisen mallista ja vierailla Turun ensi- ja 

turvakoti ry:n perheryhmäkodissa klo 14–16 välisenä aikana. Tämä on vaihtoehto Sata omenapuuta -

hankkeen loppuseminaarin iltapäivän ohjelmalle. Bussikuljetus järjestetään Turun ammattikorkeakou-

lulta. Tarkemmin vaihtoehdoista ja aikatauluista ilmoittautumislomakkeessa.  

 

Näkemisiin Turuussa!:)   

mailto:my.reservation@restel.fi
https://www.cumulus.fi/hotellit/turku/cumulus-city-turku
mailto:julia@scandichotels.com
http://www.scandichotels.fi/Hotels/Countries/Suomi/Turku/Hotels/Scandic-Julia
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LIITE: Sata omenapuuta -seminaarin työpajojen kuvaukset 
 

1. Kahdensuuntainen integraatio lasten ja nuorten kotoutumisessa: Ajankohtaista tutki-

mus- ja kehittämistietoa Elina Turjanmaa/Sata omenapuuta-hanke, Outi Arvo-

la/Orientaatioprojekti, Eveliina Lyytinen/CAGE-hanke ja Outi Linnossuo/Papyrus-hanke, Turun 

ammattikorkeakoulu ja Siirtolaisuusinstituutti 

 

Mikä merkitys kahdensuuntaisella integraatiolla on maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten ko-

toutumisessa? Teemaa käsitellään varhaiskasvatuksen, koulunkäynnin, perheen, vapaa-ajan ja 

työllistymisen näkökulmista. Tutkimus- ja kehittämistyöpajassa esitellään lyhyesti Cage-hankkeen, 

Sata omenapuuta -hankkeen ja Papyrus-hankkeen ajankohtaista tietoa ja tutkimusta nuorten osalta 

sekä kerrotaan myös Orientaatioprojektin tuoreita tuloksia maahanmuuttajataustaisten lasten var-

haiskasvatuksen toteutumisesta Suomessa. Työpaja rakentuu tutkijoiden ja projektitoimijoiden ly-

hyistä tietoiskuista ja niitä täydentävistä, osallistavista tehtävistä ja keskusteluista. 

 

2. Maahanmuuttotyön ammatillisen osaamisen kehittäminen/ Kia Lundqvist Turun yliopiston 

Brahea-keskus ja Zahra Al-Take, Globaalinuoret ry 

 

Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat kulttuuritietoisia työkäytäntöjä työssään, 

jotta yhteiskunnan palvelut tavoittaisivat esim. maahanmuuttajataustaisia nuoria. Työpajassa käsi-

tellään miten osaamista voidaan kehittää koulutuksen, työnohjauksen ja työyhteisövalmennuksen 

avulla. Erityisiä kysymyksiä ovat yhteisökulttuurin vaikutus työhön ja työskentely maahanamuuttaja-

taustaisten tyttöjen kanssa. Kuten kotoutumisessa myös koulutuksessa kahdensuuntaisuus on valt-

tia. Rakentamalla oppimistilanteita, jossa maahan muuttaneiden osaaminen hyödynnetään myös 

muuna kuin kokemustietona, voi ammattilainen syventää omaa maahanmuuttotyön osaamistaan 

uudella tavalla. 

 

3. Taidetyöskentely/ Tiina Puranen, Rahtiteatteri 

Työpajalla tutustutaan maahanmuuttajaryhmille suunnattuihin taidelähtöisiin työpajoihin ja testa-
taan kohderyhmälle toteutettuja draama- ja sanataidemenetelmiä. Työpajan harjoitteet ovat va-
paasti siirrettävissä omaan työhön. Sisältää jonkin verran pienimuotoista liikkumista. 

 

4. Pelilliset ja keholliset menetelmät kotouttamisen tukena/Jouni Piekkari ja Mai Salmen-

kangas, Metropolia ammattikorkeakoulu 

 

KEPELI-hankkeen työpajassa tutustutaan kehollisiin ja pelillisiin harjoitteisiin, joita voidaan käyttää 

maahanmuuttajien kotoutumisen tukena. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien yhteiskunta-

tietoutta, hyvinvointia ja suomen kieltä. Harjoitteet toimivat myös välineenä maahanmuuttajien ja 

kantaväestön tasavertaiselle kohtaamiselle ja yhdessä oppimiselle. Kepeli-toiminnan tavaramerk-

keinä ovat hauskuus ja kehollisuus. Kaikessa on reilu ripaus pelillisyyttä ja vakavaa leikillisyyttä. 

Tämä auttaa pohtimaan haastavia aiheita ja ilmaisemaan mielipiteitä kielitaidosta riippumatta. 

 

5. Digitaalinen tarinankerronta/ Jenni Laulajainen, Turun ammattikorkeakoulu 

Digitaalinen tarinankerronta on toiminnallinen menetelmä, jossa voidaan luovasti osallistujien toivo-
malla tavalla yhdistää kuvaa, ääntä, musiikkia, tekstiä, videota ja tarinankerrontaa. Digitaalisen tarinan 
voi koota esimerkiksi PowerPoint-esityksen muotoon yhtenäiseksi tarinaksi ja kokonaisuudeksi. Mene-
telmää voi käyttää sellaisenaan toimintana tai sen voi yhdistää osallisuuden vahvistamisen tueksi eri-
laisissa toiminnoissa tai toimintakokonaisuuksissa. 


