
Torstai 25.4.2019 / Klo 9.00–16.30 / Kokouskeskus Paasitorni, Helsinki

Pakolaisesta 
kuntalaiseksi
-verkostopäivä 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke kutsuu pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen parissa 
työskentelevät toimijat yhteiseen verkostopäivään. Päivän teemana on pakolaistaustaisten perheiden 
kotoutumisen tukeminen. Minkälaisia perhelähtöisen kotouttavan työn toimintamalleja on kunnissa 
ja mitä kehittämistyötä aiheen parissa tehdään? Miten voimme tukea pakolaistaustaisten perheiden 
kaikkien jäsenien yksilöllisiä kotoutumisprosesseja ja osallisuutta? 

Tervetuloa keskustelemaan aiheesta yhdessä!  

Ilmoittaudu tilaisuuteen: ilmoittautumislomake

Keskustele / Kysy / Verkostoidu

8.30–9.00

9.00–9.15 

9.15–9.45 

9.45–10.00 
 

10.00–10.20 

10.20–10.40 

10.40–11.00 

11.00–12.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Tervetulosanat ja ajankohtaista pakolaisten vastaanotosta 
Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, TEM

Johdatus perheen merkitykseen kotoutumisprosessissa 
Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, TEM

Terveiset Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus -tutkimus-
hankkeesta 
Puhuja varmistetaan myöhemmin

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma: pakolaistaustaisten perheiden tukeminen 
Neuvotteleva virkamies Arja Ruponen, STM

Perhelähtöinen kotouttava työ Espoossa 
Johtava sosiaalityöntekijä Jenni Lemercier, Espoon kaupunki

Kuntaesimerkki 
Puhuja vahvistetaan myöhemmin

Lounas

Ohjelma

Perhelähtöinen kotouttava pakolaistyö

https://response.questback.com/tem/zpghypns5r


Ajankohtaisia toimintamalleja pakolaistaustaisten perheiden tukemiseen 
Teemoitetut tietoiskut

12.00–13.00 Teema 1A:  
Perheen tukeminen neuvolassa ja kouluissa

• Linkki-hanke pakolaistaustaisten  
perheiden tukena neuvolassa ja  
koulussa, Suomen Pakolaisapu (tietoiskun 
vetäjä vahvistetaan myöhemmin)

• MONIKU-palvelu: Early support for multi-
lingual families as a part of Espoo’s child cli-
nic services, ohjaaja Michelle Kaila, Espoon 
neuvolapalvelut

• Kolmas tietoisku vahvistetaan myöhemmin

Teema 1 B:  
Pakolaistaustaisten mielenterveyden ja  
hyvinvoinnin tukeminen

• Sotatraumatisoituneiden lasten, nuorten ja hei-
dän perheidensä hoito, projektipäällikkö Marjo 
Neste, Psykotraumatologian keskus / HDL

• Avaamo maahanmuuttajavanhempien tukena, 
kehittämispäällikkö Sanna Knaapi, Avaamo- 
hanke, Pakolaisnuorten tuki ry

• PALOMA-koulutus pakolaisten mielen hyvin-
voinnin tukemiseksi, tutkimuspäällikkö Anu 
Castaneda, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13.00–13.30 Iltapäiväkahvi

13.30–14.30 Teema 2 A:  
Vanhempien kotoutumisen ja kielen  
oppimisen tukeminen

• Joustavia lukutaito-opintoja kotivanhem-
mille kansalaisopistoista, toiminnanjohtaja 
Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto

• Vanhemmat mukaan kouluun, palvelupääl-
likkö Minna Perokorpi-Sulin, Careeria

• Uuteen nousuun Helsingissä: syrjäytymis-
vaarassa olevien kotivanhempien tuki Hel-
singin koulutuspalveluissa, projektipäällik-
kö Olga Silfver, Stadin ammattiopisto

Teema 2 B:  
Osallisuus ja yhteydet kantaväestöön

• Kotoutumisentukena.fi – Matalan kynnyksen 
kotoutumista tukeva toiminta kootusti yh-
dessä osoitteessa, projektisuunnittelijat Ulla 
Lehtonen ja Elina Kutramoinen, Uudenmaan 
ELY-keskus

• Perhekotoutusmalli osallisuutta vahvistamassa 
– Kohdataan kotona -hankkeen työmallin 
esittely, hankekoordinaattori Emmi Laina ja 
hankeohjaajat Jenny Starck ja Laura Huusko-
nen, Yhteiset Lapsemme ry

• Yhteisöllinen kotoutuminen – kotoutujan osal-
lisuuden yhteisöllinen vahvistaminen, hanke-
suunnittelija Elina Penger, Pelastakaa lapset ry

14.30–14.45

14.45–16.00

 
 

 
 

16.00–16.30

Jaloittelutauko

Kaikki mukaan! Tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen pakolaistaustaisissa perheissä 

Miten voimme tukea yhdenvertaisuutta pakolaistaustaisissa perheissä ja kaikkien perheenjäsen-
ten osallisuutta? Miten eritahtinen kotoutuminen voi vaikuttaa perhedynamiikkaan ja perheen-
jäsenten osallisuuteen? 

Aiheesta alustavat  monikulttuurisuuden asiantuntija Anita Novitsky Väestöliitosta, koordinaattori 
Heikki Parviainen Miessakit ry:stä ja perhetoiminnan koordinaattori Gazale Giray-Öngorur Man-
nerheimin Lastensuojeluliitosta. Keskustelun muut alustajat vahvistetaan myöhemmin.

Verkostoitumista virvokkeiden ja pienen purtavan kera


