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Satasairaala / Koulutuspalvelut       
Koulutuspäällikkö Pirjo Aho p. 044 707 7792, pirjo.aho@satasairaala.fi    
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Koulutussihteeri Pirjo Mattila p. 044 707 6799, pirjo.mattila@satasairaala.fi    

 

Mielenterveyteen liittyvien asioiden kohtaaminen  

maahan muuttaneiden ohjaamisessa 
 
 

Aika  23.3.2020 klo 13.00 – 16.00 (ilmoittautuminen alkaen klo 12.30) 
 

Paikka   Satasairaala, N2 auditorio, N-rakennus, 2. krs. 

  Sairaalantie 3, 28500 Pori (karttalinkki) 

 

Ei videovälitteisyyttä tilaisuuden verkostoitumisluonteen vuoksi 

 

Kohderyhmä  Maahan muuttaneita työssään kohtaavat sosiaali- ja terveystoimen,  

erikoissairaanhoidon, työhallinnon, oppilaitosten ja järjestöjen työntekijät, 

 maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekevät asiantuntijat. 
 

Tavoite Lisätä tietoa pakolaisten ja maahanmuuttajien mielenterveydestä ja  

sen hoidosta. 

 Edistää toimijoiden välistä verkostoitumista.   

 

 

Ilmoittautuminen 18.3.2020 mennessä;  

 Ilmoittautumislinkki 

 Koulutus on maksuton osallistujille. 

 

 

Kahvitarjoilu  Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan mahdollisesta erityisruoka- 

  valiosta.  

 

 

Yhteyshenkilöt Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa projektiasiantuntija Kirsi Paavilainen, Pa-

kolaistaustaisten ohjaus –hanke, puh. 029 5022 180 tai sähköposti etunimi.suku-

nimi@ely-keskus.fi ja koulutusjärjestelyistä koulutuspäällikkö Pirjo Aho p. 044 707 

7792 tai sähköposti pirjo.aho@satasairaala.fi . 

 

Lisätietoja: Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja 

osaamisen levittäminen (PALOMA2)  

www.thl.fi/paloma2  

 

 

 

 

 

  

Tervetuloa! 
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Mielenterveyteen liittyvien asioiden kohtaaminen maahan 

muuttaneiden ohjaamisessa 
 
 

Aika  23.3.2020 klo 13.00 – 16.00  

 

 

Ohjelma 

 

klo 13.00  Tilaisuuden avaus 

Kirsi Paavilainen, projektiasiantuntija, Pakolaistaustaisten ohjaus –hanke ja  

Päivi Ruotsala, aluekoordinaattori, Kotona Suomessa –hanke 

 

klo 13.10 Mielenterveyteen liittyvien asioiden kohtaaminen maahan muuttaneiden ohjaamisessa 

Essi Salama, lääkäri ja tohtorikoulutettava, Paloma2-hanke, Tyks Psykiatria 

 

 Mitä erityispiirteitä liittyy ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mielenterveyteen? 

 Miten mielenterveyden ongelmat vaikuttavat tiedon vastaanottamiseen ja oppimiseen? 

 Miten kertoa asiakkaalle mielenterveydestä osana terveyttä ja hyvinvointia?  

Esimerkkejä menetelmistä. 

 Miten mielenterveyden ongelmia hoidetaan?  

Esimerkkejä hoitoon ohjauksesta ja palvelupoluista.  

 Myötätuntouupumus ja oma jaksaminen 

 

klo 14.15  Verkostoituminen ja kahvi 

 

klo 14.45 Koulutus jatkuu 

 

klo 16.00  Tilaisuuden päätös 
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