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ØMaahanmuutto on siirtymä

ØValtava sosiokulttuurinen muutos, johon liittyy
aina stressin kokemuksia
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Kotoutuminen…
…koskettaa jokaista sellaista perhettä, jossa yksi tai useampi

perheen jäsen on muuttanut Suomeen toisesta maasta.
Onnistunut kotoutuminen tarkoittaa muun muassa:

Osallisuutta Työllistymistä
Kielitaitoa Hyvinvointia
Vastavuoroisuutta Elämänhallintaa
Yhdenvertaisuutta Tietoa oikeuksista, velvollisuuksista

ja vaikuttamismahdollisuuksista
Toimivia läheissuhteita Mielekästä vapaa-aikaa

Turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta
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Monikulttuurinen osaamiskeskus
Toiminnan tavoitteena on perhelähtöisen

kotouttamistoiminnan kehittäminen ja siihen vaikuttaminen.

Toimiva perhe ja vanhemmuus luovat perustan
lasten ja nuorten kotoutumiselle ja hyvinvoinnille.
erhelähtöistä kotoutumista.

https://vaestoliitto-fi.directo.fi/monikulttuurisuus/toiminta/perheisiin-suuntautunut-toiminta/
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Monikulttuurinen Osaamiskeskus
Vaikuttaminen

Kannanotot,
artikkelit, lausunnot,
neuvottelukunnat,
työryhmät, verkostot

Kehittäminen

- Toimintamallit,
materiaalit, julkaisut
- Juurruttaminen
- Arviointi

Vertaisryhmät
Konsultaatiot

Neuvonta ja ohjaus
-Yhteistyössä
paikallisten toimijoiden
kanssa
- Ohjaajakoulutukset
vapaaehtoisille
- Arviointihanke 2012
vanhempain
vertaistuen -mallista

- Puhelimella,
sähköpostilla  ja
tapaamisissa
- Eri kielillä

Mentorointi

koulutettujen naisten
mentoriverkosto
- aktorina: maahan
muuttanut koulutettu
nainen
- mentorina: koulutettu,
pitkään suomalaisessa
työelämässä toiminut
nainen



Tatu- hanke
Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus

Läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa
pakolaistaustaisille kotoutujille

Hankkeen tavoitteet
• paikallisten yhdistysten osaaminen vahvistuu ja

heidän verkostonsa laajenevat.

• vapaaehtoisten läheissuhteisiin liittyvän lainsäädännön
ja terveystiedon taso paranee.

• Kotoutujien kansalaistaidot paranevat ja osallisuus
vahvistuu.
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Womento avaa työelämää Suomeen
muuttaneille naisille

• Vuosina 2012-2014 mukana olleille aktoreille suunnatun
loppukyselyn (n=60) perusteella tiedetään seuraavaa:

• 37 % työllistyi, josta 30 % omalle alalle ja 7 % eri alalle
• 20 % sai työharjoittelupaikan omalta alaltaan
• 20 % sai toivomansa koulutuspaikan/jatkoi jo aloitettuja

opintojaan/haki tutkimusapurahaa
• 23 % ilmoitti saavuttaneensa mentoroinnin aikana jotain

muuta.
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”Puhutaan kotoutumisesta”
ryhmätoiminta

Tavoitteet:
1. Tukea ja edistää muuttajan ja koko perheen kotoutumista
2. Vahvistaa oma kansalaistaitoa ja vanhempien roolia

kasvattajina ja elämän opettajina uudessa maassa
3. Tukea muuttajan valmiuksia hakea itsenäisesti tietoa ja

järjestää toimintaa
4. Rohkaista verkostoitumiseen toisten

muuttajan/vanhempien kanssa, riippumatta etnisestä
taustasta

5. Saada ja jakaa tietoa kotoutuvien oman ja lasten/nuorten
tarpeista
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1. Tutustuminen (ryhmäytyminen)
2. Minun perheeni.
3. Maahanmuutto elämän kokemuksena.
4. Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen.
5. Työn merkitys kotoutumisessa.
6. Parisuhde.
7. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus perheessä.
8. Lasten suojelun periaatteet/järjestelmä Suomessa.
9. Kun perheessä on yksi vanhempi.

RYHMISSÄ KÄSITELTÄVIÄ
EHDOTUSTEEMOJA
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Mina Zandkarimi

…ryhmissä käsiteltäviä ehdotusteemoja

10. Lapsen tarpeet ja varhainen vuorovaikutus
11. Koulutusjärjestelmä ja koulun tukimuodot
12. Koulun ja kodin yhteistyö ja työnjako
13. Kielenkehitys, kaksikielisyys ja -kulttuurisuus
14. Tukiverkostot, paikalliset palvelut ja toimijat
15. Lapsen sosiaalisen kehityksen tukeminen
16. Lapsi ja maahanmuutto
17. Avoin teema
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Ryhmäläisten kokemuksia

• Vanhemmilla on huoli lapsista ja varsinkin nuorista
- kasvatus eri kulttuurissa
- lasten ja nuorten tulevaisuus

• Tukiverkoston puute lapsen/nuoren kasvatuksessa
vaivaa monia

….”kun itse ei hallitsee suomenkieltä on vaikea seurata/auta oma lasta/nuorta
selviytymisessä ja koulun asioissa”

…. ” lapsemme/nuoremme tarvitsee paljon apua ja tukea mm. pärjäämisessä,
verkoston saamisessa ja opiskelun/ammattiin  hakemisessa jne….”

…. ” lasten/nuorten kasvatus kahden kulttuurin välissä on haastelista”
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ryhmän ilmapiiri avoin.

sai esittää kysymyksiä ja ryhmässä oli helppo puhua omista asioistaan.

kokivat saaneensa paljon uutta tietoa, ja he kokivat tarvitsevansa paljon lisää
tietoa useita asioista.

lapsenkasvatukseen liittyen erityisesti koulunkäyntiin ja suomalaiseen
koulutukseen koulutuksen liittyvää tietoa halutaan lisää.

lapsen terveydenhuolto, KELA.n tuet ja kaksikielisyys tarvitaan enemmän tietoa
ryhmäläiset kokivat vertaisryhmän korvattomaksi tiedonvälityskanavaksi.

kokemus siitä, että ”tätä tietoa ei saa mistään ilman kunnollista kielitaitoa”

ryhmäyhtyminen tapaamiskertojen aikana ja yhteyden pitoa ryhmien loppumisen
jälkeen.

Ryhmäläisten kokemuksia
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OHJAAJIEN KOKEMUKSIA
’KUN PERHE VOI HYVIN, LAPSIKIN VOI HYVIN’

• ” …kotoutuminen tuntui edistyvän”
• ”…sai osallistua keskustelufoorumiin ja jakaa ajatuksiaan”
• ” …ennakkoluuloja ja asenteita avattiin”
• ”…sai kokea olevansa osallinen suomalaisessa yhteiskunnassa”
• ” …perheet tutustuivat toisiinsa myös päiväkodin ulkopuolella”
• ”…suomalaiset kasvatustavat ja tottumukset tulivat tutummiksi”
• ”…päiväkodissa eteiskohtaamiset muuttuivat tuttavallisemmiksi niin

vanhempien kuin lapsen ja vanhemman välillä”
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Koulun kokemukset

• ”Ainakin syksyn vanhempainillassa oli runsaasti somalin- ja
albaniankielisiä vanhempia ja välitön tunnelma tapaamisissa”

• ”Suurin vaikutus on kuitenkin ollut nähtävissä oppilaiden
suhtautumisessa: he ovat olleet näkyvästi innostuneita ja hyvällä
mielellä vanhempien ja opettajien ”kerhosta”
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Kuntien kokemuksia ryhmistä ja
lasten koulunkäynnistä

• Ryhmän vetäminen koulutyön päätteeksi oli raskasta, mutta
antoisaa ja tulee kyllä koulutyössä takaisin.

• Äidit olivat hyvin kiinnostuneita koulujärjestelmästä, koska heiltä
puuttui tietoa, esim. lukujärjestykset, liikuntatunnit ym. Teimme
äideille selkeämmät lukujärjestykset, koska ne ovat äideille tärkeitä
mutta sekavia.

• Juttelimme iltapäiväkerhon toiminnasta, terveydenhoitajan asemasta
koulussa ja minä päivinä hän on tavattavissa.

• Monissa tapaamisissa he ovat halunneet keskustella
vanhemmuuden vaikeuksista ja haasteista ja kahden eri kulttuurin
kasvatuksesta.

• Äideille on tullut tapaamisten myötä helpompi ottaa kontaktia koulun
opettajiin ja rehtoriin asioiden selvittelyssä.
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Yhteistyötahot ja alueet
Paikalliset yhdistykset :
Lieksa, Vaasa, Oulu,
Österbotten

Kotokoulutuksen
tuottajat

kunnat

1. Vaasan SPR
suomenkielinen osasto

2. Vaasan somalinaisten
kehitys ry

3. Lieksan
somaliperheyhdistys

4. Pohjoissuomen
somalialainen
tukiyhdistys

5. Finlands Röda Kors
Österbottens svenska
distrikt

6. Joensuun JoMoni ry

ü Oulun AKK
ü Lieksan kristillinen

opisto
ü Vaasan AKK

Yhteistyötä järjestöjen
kanssa tilaisuuksien
järjestämisessä

Vaasan kaupunki
Oulu
Lieksa
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Lisätiedot
Hankekoordinaattori:

monikulttuurisuuden asiantuntija
Mina Zandkarimi
mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi
Puh. 050 325 6450

http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/toiminta/tasa-
arvo-terveys-ja-turvallisuu/

KIITOS!
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Kiitos!
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