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Kotopaikka

Linkkivinkit
Linkkejä maahanmuuttajien
kanssa tehtävään työhön
1. MAAHANMUUTTOON
LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

Faktapaketti maahanmuuton syistä ja
vaiheista Suomessa
Työ- ja elinkeinoministeriön
Kotouttamisen osaamiskeskuksen
ja Maahanmuuttoviraston tiivis
tietopaketti, joka sisältää myös
perustietoa maahanmuuttoon liittyvästä
lainsäädännöstä.

Suomen pakolaisavun sanasto
Perussanastoa kaikkien käyttöön.
Maahanmuuttoviraston sanasto,
myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tietoa maahanmuutosta ja kotouttamisesta

Lainsäädäntöön liittyvää tietoa
ammattilaisille. Tietoa myös oleskelulupien
ja kansalaisuuden hakemisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön tietopaketti
maahanmuutosta, sen syistä ja erityisesti
maahanmuuttajien työmarkkinoista nykySuomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
keräämä sanasto

Pakolaisuuden materiaalipankki

Yleisesti kotouttamiseen ja
kulttuurisensitiiviseen työhön liittyvää
sanastoa.

Suomen Pakolaisavun materiaaleja
pakolaisuudesta ja sen syistä.

3. KOTOUTTAMISTYÖ KUNNISSA

2. YLEISTÄ TIETOA
MAAHANMUUTOSTA SUOMESSA

Pakolaisten vastaanotto – tietopaketti
kunnille

Opas maahanmuuttajien neuvonta- ja
ohjaustyöhön

Tietoa kunnille pakolaisten vastaanotosta
sisältäen eri kuntien kokemuksia. Materiaali
on koottu Työ- ja elinkeinoministeriön
Kotouttamisen osaamiskeskuksen Sylviahankkeessa, jota rahoittaa turvapaikka-,
maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.

Suomen Pakolaisavun opas sisältää
tietoa mm. maahanmuuttosyistä ja sen
vaikutuksesta asiakkaan tilanteeseen sekä
kansalaisuuden hakemisesta.
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Kiintiöpakolaisten vastaanotto kuntiin

Yksin tulleen aikuisen maahanmuuttajan
tukimateriaaleja

Kokemuksia ja hyviä käytänteitä pakolaisten
kotouttamisen järjestämisestä kunnissa on
koottu Työ- ja elinkeinoministeriön HAAPAhankkeessa, jota Euroopan pakolaisrahasto
rahoitti.

Yksin tulleen aikuisen maahanmuuttajan
kotouttamisen prosessi on kuvattu Helsingin
kaupungin maahanmuuttoyksikössä ja
julkaistu Pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus Soccan sivuilla.

Maahanmuuttajien alkuvaiheen
palvelujen malli

Työskentelymalli perheenyhdistämisen
kautta saapuvien maahanmuuttajien
vastaanottoon

Kotona Suomessa -hankkeen (ESR)
koostama palvelujen malli ja suositukset.

Perheenyhdistämisen kautta saapuvien
maahanmuuttajien vastaanoton malli myös
yksin tulleiden nuorten näkökulmasta.
Tekijänä Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ
ry.

Maahanmuuttajan taitovihko
Helppokäyttöinen, tulostettava ja
kuvitettu taitovihko, johon voi koota
maahanmuuttaja-asiakkaalle kaikki tärkeät
tiedot ja kunnan palvelut yhteystietoineen.
Tekijöinä pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskus Socca ja Espoon kaupunki.

Kotoutumiskortit
Kortit ovat apuväline maahanmuuttajien,
erityisesti naisten, kanssa työskentelevälle
ohjaajalle integroitumisen edistämiseksi.
Korttien teemoina ovat suomalainen
kulttuuri ja palvelut Suomessa. Iveta
Podobinskán ja Ilona Torrin Metropoliaammattikorkeakoulun opinnäytetyö
vuodelta 2011, liite 3.

Kotomittari eli kunnan kotoutumisen
edistämisen mittari
Kotomittari on kunnille tarkoitettu
itsearviointimenetelmä, jonka avulla voidaan
arvioida yksittäisen kunnan kotoutumisen
edistämistä. Se on alun perin kehitetty
Etelä-Savon ammattiopiston hallinnoimassa
Pointti-hankkeessa ja jatkokehitetty
yhteistyössä ALPO/ESR-tukirakenteen ja
kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa.

5. JÄRJESTÖT
KOTOUTTAMISTYÖSSÄ

4. KOTOUTTAMISTYÖN TUEKSI

Järjestöt kumppaneina kotoutumisessa
(Kotopolulla)

Maahanmuuttoviraston sivut

Taitetussa TEMin julkaisussa esimerkkejä
järjestöjen tekemästä kotouttamistyöstä.

Migrin sivuilta löytyy tietoa mm.
oleskeluluvan ja kansalaisuuden
hakemisesta, lainsäädännöstä
maahanmuuttoon liittyen sekä tilastoja.

Järjestöistä voimaa kotoutumiseen
-hankkeen verkkopalvelu
Sivustolle kootaan yhdelle
sivulle kotoutumista tukevaa
vapaaehtoistoimintaa. Sivustolla voi
hakea ja ilmoittaa maahan muuttaneille
tarkoitettua, matalan kynnyksen
kotoutumista tukevaa toimintaa sekä
työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja
tapahtumia ja koulutuksia.

Perheenyhdistämisen tukimateriaaleja
Sisältää mm. perheenyhdistämisen
työskentelymallin, jossa kuvataan
yksityiskohtaisesti asiakaspolkua ja eri
viranomaisten toimia perheenyhdistämisen
aikana. Perheenyhdistämisen
tukimateriaalit on koottu Vantaan
maahanmuuttajien yhteispalvelutoimistossa
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan
osaamiskeskuksen Soccan tuella.
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toimia, kun asiakkaana on ikääntynyt
maahanmuuttaja, kidutuksen uhri, paperiton
tai kun epäilet tytön ympärileikkausta.

Kolmas sektori kotoutumisen
edistämisessä
Tietoa ja kaavio järjestöjen toimista
kotoutumisen edistämisessä ja
yhteistyöstä viranomaisten kanssa Työja elinkeinoministeriön Kotouttamisen
osaamiskeskuksen sivuilla.

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus
Turun yliopiston koordinoima ja
OKM:n rahoittama DivED-hanke on
koostanut sivuilleen paljon tietoa kieli- ja
kulttuuritietoisuudesta opetuksessa ja
varhaiskasvatuksessa.

Onnistuneita esimerkkejä järjestöjen
ja viranomaisten yhteistyöstä
kotouttamisessa

Opas kulttuurienväliseen osaamiseen
asiakaspalvelussa

Suomen Kulttuurirahaston tilaama
selvitystyö järjestöjen ja viranomaisten
yhteistyön eri tavoista.

Kun kulttuurit tulevat tiskille -opas on osa
Kainuun Ely-keskuksen Kansainvälinen
työvoima -hankkeen Unidos Oy:ltä ostamaa
koulutuskokonaisuutta ja soveltuu
erityisesti viestintään asiakaspalvelussa.

6. MONIKULTTUURISUUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Tietoa perusopetuksen koulutuksellisen
tasa-arvosta

Monikulttuurisuuden kohtaaminen
-koulutusmateriaali

Perusopetuksen koulutuksellisen tasaarvon Tasku-edistämishankkeen (Keravan
kaupunki) sivusto, jossa tietoa suomesta
toisena kielenä, kielitietoisuudesta,
ennakkoluuloista, kulttuurisesta
moninaisuudesta ja uskontojen sekä
kulttuurien kohtaamisesta.

Kansalaisopistojen liitto Kol ry:n
materiaalin avulla voi kehittää osaamistaan
monikulttuurissa kohtaamisissa. Se on
jaettu kolmeen osaan: Selkosuomi ja
sen käyttö; Kulttuuritietoisuus ja sen
vaikutus omassa toiminnassa erilaisissa
monikulttuurisissa kohtaamisissa sekä
Maahanmuutto Suomessa -tietopaketti.

7. VUOROVAIKUTUKSEN
TUKEMINEN

Verkkokoulu sosiaali- ja terveysalalle
Verkkokoulu on tarkoitettu avuksi sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisille,
jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri
kulttuureista. Se on tuotettu osana Osaavan
työvoiman varmistaminen sosiaali- ja
terveydenhuollossa (COPE) -hanketta.
Verkkokoulussa on neljä osiota:
1. Osaatko palvella kaikkia asiakkaita?
Kulttuurien kohtaamisessa on kyse
yksilöistä.
2. Mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää?
Opi ymmärtämään, miten kulttuuri näkyy
omassa ja asiakkaiden käyttäytymisessä ja
valinnoissa.
3. Asiakkaan kohtaaminen. Opi miten
voit helpottaa kommunikointia ja
vuorovaikutusta eri kulttuureista tulevien
asiakkaiden kanssa.
4. Erilaisia asiakasryhmiä. Opi miten

Lyhyt perehdytysvideo selkokieleen
Tiiviisti tietoa siitä, mitä on selkokieli ja
ketkä siitä hyötyvät. Videon on tehnyt
Kehitysvammaliitto yhteistyössä
Selkokeskuksen kanssa.
Selkokielen ja selkokielisen materiaalin
sivusto
Selkokeskus tarjoaa laajasti tietoa
selkokielestä.
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Vinkkivideo monikulttuuriseen
vuorovaikutukseen

Kuvallinen asumisen ja asioinnin opas
Kuvallinen materiaali asumisen ja
arjen asioimisen tueksi yhteisen
kielen puuttuessa. Sisältää suomifarsi -tukisanaston. Materiaali on
tehty Savonia-ammattikorkeakoulun
sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyönä.

Duodecimin lyhyt vinkkivideo siitä,
miten onnistut monikulttuurisessa
vuorovaikutuksessa erityisesti
potilastyössä. Sopii kaikille asiakastyötä
tekeville.
Selkoilmaisu arjen tukena

8. TULKKAUSPALVELUT

Selkokielisiä aineistoja eri teemoista, kuten
terveellinen ruoka, perhe, hampaiden
hoito, turvallisuus ja talous, jotka on tehty
Kehitysvammaliiton Papunet-yksikössä
Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa.

Monikielinen etäneuvontapiste
Info-Lango on valtakunnallinen
etäneuvontapiste, josta saa neuvoa
ja opastusta eri aiheisiin liittyvissä
kysymyksissä. Voi soittaa aikataulun
mukaisesti tai varata ajan. Videoneuvontaan
tulee aina varata aika. Kielet: thai, kiina,
venäjä, arabia, turkki, dari, viro, somali,
espanja, tigrinja, sorani, swahili ja englanti.

Helsingin seudun selkosivut
Esimerkki selkokielisestä sivustosta
kunnallisista palveluista. Tuotettu yhdessä
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
sekä HSL:n, HSY:n ja HUS:n kanssa.
Selkouutisten Asioilla-videosarja

Pikatulkkausta puhelimitse akuutteihin
tilanteisiin

Videoita siitä, miten hyvin eri virastoissa
saa palvelua selkokielellä. Maahanmuuttaja
käy Kelassa, poliisin luona, TE-toimistossa,
koulussa ja pankissa. Tekijänä YLE:n
Selkouutisten harjoittelija Nasib Naseri.

Tulka ja Youpret tarjoavat
ammattitulkkausta etäpalveluna ilman
ennakkoajanvarausta minuuttiveloituksella.
Opasvideo tulkin kanssa työskentelyyn

Papunetin kuvapankki

Semantix-tulkkipalvelun tekemä lyhyt video
tulkkauksesta ja siitä, miten toimitaan
viranomaistilanteissa tulkin välityksellä.

Vapaasti käytettäviä selkeitä kuvia
kuvapankissa, josta voi hakea hakusanalla
tiettyä kuvaa. Papunet on osa
Kehitysvammaliittoa.

Tulkin kanssa työskentely -opas
Semantix-tulkkipalveluiden opas tulkin
kanssa työskentelyyn.

Papunetin kuvatyökalu
Edellisen kuvapankin kuvien käyttöön
tehty työkalu, jolla on helppo tehdä esim.
omia kuvasanakirjasivuja. Papunet on osa
Kehitysvammaliittoa.

Vältä väärinkäsityksiä – Käytä tulkkia -opas
Lyhyt oppimäärä tulkkauksen pelisääntöihin
ja periaatteisiin. Opas on tehty
Vastaanottava Pohjois-Savo -hankkeessa
(ESR).

Kuva- ja oppimateriaalia ammatilliseen
erityisopetukseen
Opetushallituksen AMMe-kuvamateriaalia
ammatilliseen koulutukseen seuraavilta
aloilta: kotitalous, metalli, puhtaanapito,
savityö ja tekstiilityö. Lisäksi yhteiset
opinnot -otsakkeen alla on kuvamateriaalia
seuraavista teemoista: asiointi, asuminen,
kuvallinen ilmaisu, sää ja vuodenajat,
terveys, turvallisuus, työ ja vapaa-aika.
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9. MONIKULTTUURINEN
VARHAISKASVATUS JA PERHETYÖ

Pukeutumisopas Suomen talveen
Kuvitettu opas, miten naiset, miehet ja
lapset pukeutuvat lämpimästi suomalaiseen
talveen. Opas on tehty Kontiolahden
Maahanmuuttajat kuntalaisiksi -hankkeessa.

Kieli, osallisuus ja oppiminen -ohjelma 4–8
-vuotiaille
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen
kielen kehityksen ja osallisuuden
vahvistamiseen ohjaava nettisivusto. Tehty
Helsingin kaupungin sosiaali-, opetus- ja
terveystoimen yhteistyönä. Toimintaa on
kehitetty osana Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnoimaa Osallisena Suomessa
-hanketta.

Opas maahanmuuttajavanhempien
ja päiväkodin henkilökunnan välisen
kommunikoinnin helpottamiseksi
Opastusta päiväkodin arjen
kanssakäymistilanteisiin. Sisältää
kuvitettua sanastoa eri tilanteisiin. Tehty
Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaalialan
koulutusohjelman opinnäytetyönä (Sara
Ritosalo).

Suomi toisena kielenä opetussuunnitelma
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Varhaiskasvatuksen kuvallinen opas
maahanmuuttajavanhemmille

Esimerkkinä Järvenpään kaupungin suomi
toisena kielenä -opetussuunnitelma
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Laurea ammattikorkeakoulun
sosionomikoulutuksen opinnäytetyö
(Netta Niittynen ja Outi Viuha),
jonka lopussa on kuvallinen opas
suomalaisesta varhaiskasvatuksesta
maahanmuuttajavanhemmille.

Monikulttuurisen lapsen itsetunnon
tukeminen päiväkodissa.
SeAMK:n Sosiaali- ja terveysalan
opinnäytetyö (Katarina Koivusipilä)
monikulttuurisen identiteetin tukemisesta ja
säilyttämisestä varhaiskasvatuksessa.

10. OPETUS- JA OHJAUSTYÖN
TUEKSI

Monikulttuurinen varhaiskasvatus
päiväkodissa

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

SeAMK:n Sosiaali- ja terveysalan
opinnäytetyö (Elina Littunen)
monikulttuurisen varhaiskasvatuksen arjen
toimintatavoista.

Turun yliopiston koordinoima ja
OKM:n rahoittama DivED-hanke on
koostanut sivuilleen paljon tietoa kieli- ja
kulttuuritietoisuudesta opetuksessa ja
varhaiskasvatuksessa.

Kielituokioita päiväkoti-ikäisille
maahanmuuttajataustaisille lapsille

Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus
opetus- ja ohjaustyössä

Diakonia-ammattikorkeakoulun
sosiaalialan opinnäytetyö (Veronika
Erikainen). Materiaalia 3–6-vuotiaiden
maahanmuuttajataustaisten lasten
kielellisen taitojen kehityksen tukemiseen.

Matti Taajamon ja Sauli Puukarin
toimittama artikkelikokoelma, jossa
pohditaan monipuolisesti ohjaustyötä
ja monikulttuurisuuden siihen tuomia
lisäulottuvuuksia.

Osaamista kieli- ja kulttuuritietoiseen
varhaiskasvatukseen
Opas varhaiskasvatuksen henkilöstölle
arjen tueksi monikielisyyteen sekä kieli- ja
kulttuuritietoisuuteen liittyen. Opas on tehty
Turun yliopiston OSKU-hankkeessa (OPH)
ja se sisältää paljon materiaalilinkkejä mm.
kielen opetukseen ja arviointiin.

7

kulttuurisesta moninaisuudesta ja
uskontojen sekä kulttuurien kohtaamisesta.
Koottu Keravan kaupungin TASKUhankkeessa.

Tietoa ammattilaisille pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten ja -nuorten
oppimisen tueksi
Sivustolla tietoa mm. trauman vaikutuksesta
pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja
-nuorten oppimiseen sekä yhteistyön
ja turvallisuuden merkityksestä heidän
tukemisessaan. Koostettu EU:n
pakolaisrahaston rahoittamassa YTYhankkeessa Helsingin Diakonissalaitoksen,
Suomen Diakoniaopiston ja Kidutettujen
Kuntoutuskeskuksen yhteistyönä.

Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla
Opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen
työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat
maahanmuuttajia työssä oppimisessa
tai työntekijöille, jotka perehdyttävät
maahanmuuttajataustaisia uusiin
työtehtäviin. Ossi – Osaaminen esiin (ESR) ja
Vauhtia työllistymiseen (OKM) -hankkeissa
uusittu opas alun perin Koulutuskeskus
Salpauksen Osuma-projektissa (ESR)
tehdystä materiaalista.

Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki
OSMO – Monikulttuurista osaamista
Ohjaamoihin -projektissa (ESR) kehitetty
työkalupakki erityisesti Ohjaamoissa
toimivien työntekijöiden monikulttuurisen
osaamisen kehittämiseksi. Työkaluja
ja tukimateriaaleja monikulttuurisen
ohjauksen ja osaamisen tueksi seuraavista
teemoista: kulttuuriosaaminen,
monikulttuurinen ohjausosaaminen,
toimintaympäristöosaaminen (lait,
verkostot, moniammatillisuus) ja ohjaajan
oma osaaminen ja itsetuntemus.

Tukea, tietoa ja materiaaleja
maahanmuuttajien ammatilliseen
koulutukseen

Monikulttuurisuus ja kunnioittava
kohtaaminen

Sivusto on suunnattu opettajille,
opiskelijoille ja työelämän edustajille.
Lisäksi sivustolta löytyy materiaaleja
oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen
tunnistamiseen. Sivusto on tehty Turun
kaupungin sivistystoimialan koordinoimana
yhteistyössä Vauhtia työllistymiseen (OKM),
Aboa Nova ja Nuotta (ESR) -hankkeiden
kanssa.

Tietoa kouluille ja oppilaitoksille tiivistetysti
monikulttuurisuudesta ja sen kohtaamisesta
Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla.

Opas maahanmuuttajien neuvonta- ja
ohjaustyöhön
Suomen pakolaisavun opas sisältää
tietoa mm. maahanmuuttosyistä ja sen
vaikutuksesta asiakkaan tilanteeseen sekä
kansalaisuuden hakemisesta.

Monikulttuurinen ohjaus
Opetushallituksen opas, jossa on
tietoa, menetelmiä ja materiaalia
maahanmuuttajien ohjaukseen ja
opetukseen.

11. SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE

Maahanmuuttajien koulutus
Maahanmuutto ja hyvinvointi

Opetushallituksen verkkosivuilla tietoa
maahanmuuttajien koulutuksesta ja
opetuksesta.

Monipuolisesti tietoa sekä tutkimuksia
maahanmuuttajien terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä osallisuudesta ja
kotoutumisesta Suomessa löytyy Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, perusopetus,
moninaisuus
Perusopetuksen koulutuksellisen tasaarvon edistämishankkeen sivusto,
jossa tietoa suomesta toisena kielenä,
kielitietoisuudesta, ennakkoluuloista,
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Verkkokoulu sosiaali- ja terveysalalle

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen
Suomessa -käsikirja

Verkkokoulu on tarkoitettu avuksi sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisille,
jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri
kulttuureista. Se on tuotettu osana Osaavan
työvoiman varmistaminen sosiaali- ja
terveydenhuollossa (COPE) -hanketta.
Verkkokoulussa on neljä osiota:
1. Osaatko palvella kaikkia asiakkaita?
Kulttuurien kohtaamisessa on kyse
yksilöistä.
2. Mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää?
Opi ymmärtämään, miten kulttuuri näkyy
omassa ja asiakkaiden käyttäytymisessä ja
valinnoissa.
3. Asiakkaan kohtaaminen. Opi miten
voit helpottaa kommunikointia ja
vuorovaikutusta eri kulttuureista tulevien
asiakkaiden kanssa.
4. Erilaisia asiakasryhmiä. Opi miten
toimia, kun asiakkaana on ikääntynyt
maahanmuuttaja, kidutuksen uhri, paperiton
tai kun epäilet tytön ympärileikkausta.

Paloma-kehittämishankkeessa tuotettu
teos, jossa on ohjeita pakolaisten
mielenterveyden parantamiseen ja
palveluiden järjestämiseen. Hanketta
koordinoi ja toteuttaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL) ja sitä rahoittaa
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto (AMIF).
Ulkomaalaistaustaisten psyykkinen
hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja
hyvinvointi -tutkimus, joka toteutettiin
Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen
yhteistyönä OKM:n, TEM:n ja EU:n
kotouttamisrahaston tuella. Tuloksia
voidaan soveltaa pohdittaessa, millaisia
kotouttamistoimia ja palveluja tarvitaan,
sekä miten niitä voidaan sopeuttaa
vastaamaan ajankohtaisia muutoksia
Suomen väestörakenteessa

Pakolaisten psykososiaalisen tuen
-koulutusvideot

Pakolaistaustaisten mielenterveyden
edistäminen

Videoita pakolaisten psykososiaalisen
tuen tarpeiden tunnistamiseen. Ne ovat
osa Helsingin Diakonissalaitoksen työ- ja
elinkeinoministeriön SYLVIA-hankkeelle
tekemää koulutusmateriaalia.

Tukimuotoja ja valmiita materiaaleja
edistämään mielenterveyttä sekä
vähentämään traumaperäisen stressin ja
sopeutumisprosessiin liittyvän stressin
haitallisia seurauksia. Lounais-Suomen
Mielenterveysseuran Serene-hankkeessa
kehitetty ja nyt Serene-toimintana jatkuva
toimintamuoto.

Opas maahanmuuttajien parissa toimiville
Suomen mielenterveysseuran opas
pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden
riskitekijöistä sekä turvapaikanhakijoiden
mielenterveyden tukemisesta.

Tietoa ammattilaisille pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten ja -nuorten
oppimisen tueksi

Kahden kulttuurin perheiden Familia ry:n
nettisivut

Sivustolla tietoa mm. trauman vaikutuksesta
pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja
-nuorten oppimiseen sekä yhteistyön
ja turvallisuuden merkityksestä heidän
tukemisessaan. Koostettu EU:n
pakolaisrahaston rahoittamassa YTYhankkeessa Helsingin Diakonissalaitoksen,
Suomen Diakoniaopiston ja Kidutettujen
Kuntoutuskeskuksen yhteistyönä.

Paljon tietoa kahdensuuntaisesta
kotoutumisesta, kulttuurienvälisestä
toiminnasta ja kahden kulttuurin perheistä.
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Tyttöjen ympärileikkaus
Tietoa tyttöjen ympärileikkauksista ja
niiden ehkäisystä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen sivuilla.
Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
sivuilla asiaa poikien ei-lääketieteellisestä
ympärileikkauksesta sekä esitteet
erikielisille vanhemmille. Kielet: suomi,
ruotsi, englanti, somali, arabia, sorani ja
dari.

Linkit on kerätty osana Kotopaikka-hankkeen työtä.
Kotopaikka – Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun -hanke 2017-2019
on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun
(hallinnoija), Jyväskylän kristillisen opiston, Jyväskylän palvelualan opiston,
Gradia Jyväskylän sekä Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteinen
hanke, jota Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa.
Lisätietoa www.jamk.fi/kotopaikka

Linkkivinkit-oppaiden linkit on tarkistettu huhtikuussa 2019.
Huomaathan, että linkkeihin on saattanut sen jälkeen tulla muutoksia.

