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TUKENA-hanke
Tukea perheryhmäkotitoiminnan kehittämiseen ja yksin tulleiden alaikäisten

kotoutumiseen Uudellamaalla

TUKENA-hanke on käynnistynyt kesän 2018 aikana
TUKENA on Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima ja yhdessä SOSLapsikylän kanssa toteuttama kotoutumisen tuen hanke koko Uudenmaan
alueella. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla avulla saadaan lisätukea traumatisoituneiden lasten ja nuorten hoitamiseen asumisyksiköissä.
TUKENA-hanke on aloittanut toimintansa kesän aikana. Hankkeen projektikoordinaattorina Uudenmaan ELY-keskuksessa työskentelevä Tuulia Vainio aloitti
työnsä toukokuussa, ja heinäkuussa hankkeen moniammatillisessa tiimissä
SOS-Lapsikylässä Espoon Niittykummussa työnsä aloittivat Marja Koskela,
Saija Kankaanpää ja Riikka Hautakoski. TUKENA-hanke toimii koko Uudenmaan alueella, ja se kestää helmikuun 2020 loppuun saakka.

Voit tavata meidät

 Integration 2018 –messuilla Helsingin Kulttuuritalolla 18.-19.9.2018
 Perheryhmäkotipäivillä Pieksämäellä 25.-26.9.2018
TUKENA-hankkeen tavoitteet ovat moninaiset
TUKENA – hankkeen tavoitteina on:

 tuottaa yhdessä kuntien ja perheryhmäkotien kanssa ratkaisuja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi

 yksilöllisten ja ryhmämuotoisten psykososiaalisen tuen menetelmien ja toimintamallien käyttöönotto perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa

 hoitopolkujen kehittäminen oikea-aikaisiksi yhteistyössä kunnan nuorten mielenterveyspalveluista vastaavien toimijoiden kanssa

 osallistaa perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksiköissä asuvat nuoret toiminnan suunnitteluun
 tuottaa tietoa käyttöön ja kouluttaa alueen alaikäistoimijoita
Yksikkövierailut
Hanke on vieraillut kesän ja alkusyksyn aikana jo lähes kaikissa Uudenmaan alueen perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksiköissä.
Kiitos lämpimästä ja avoimesta vastaanotosta, jonka olemme saaneet kaikissa yksiköissä. Olemme
saaneet hyviä ideoita työmme kohdentamiseksi. Meihin saa mielellään olla edelleen yhteydessä,
mikäli mieleen tulee toiveita sen suhteen, miten hanke voisi tukea teitä työssänne. Jalkaudumme
mielellämme työskentelemään yksiköissä kanssanne ja voimme yhdessä etsiä sopivia toimintatapoja
nuorten kotoutumisen tukemiseksi.
Olemme saaneet arvokasta tietoa teiltä myös kyselyiden avulla. Kiitos vastauksistanne! Kyselyiden
tulosten käsittelyn valmistuttua tiedotamme tarkemmin

Nuorten ääni kuuluviin - asiakasraati
TUKENA-hankkeen yhtenä tavoitteena on saada perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa asuvien
nuorten oma ääni paremmin kuuluviin ja osallistaa nuoria toiminnan suunnitteluun. Tätä tarkoitusta
varten järjestämme vapaaehtoisten nuorten asiakasraadin, joka kokoontuu syksyn 2018 ja kevään
2019 aikana yhteensä neljä kertaa. Nuorten tavoittamiseksi olemme yhteydessä asumisyksiköiden
henkilökuntaan syys- ja lokakuun 2018 aikana.

Nuorten kyselyt - yksiköiden apua tarvitaan!
Olemme lähettäneet kaikkiin yksiköihin esimiesten kautta linkit NUORTEN KYSELYYN. Toistaiseksi
kyselyyn on tullut vain muutamia vastauksia. Tarvitsemme teidän apuanne jotta saisimme kyselyyn
lisää vastauksia ja siten nuorten ääntä paremmin kuuluvin. Pyydämme siis, että välittäisitte omille
nuorillenne kyselyn linkkiä joko sähköpostilla tai esim. WhatsAppilla. Nuoret vastaavat kyselyyn täysin
anonyymisti.

VINKKIRUUTU
Yhtenä TUKENA-hankkeen tavoitteena on kerätä monipuolisesti tietoa
alaikäistoimijoiden käyttöön ja välittää tietoa, neuvoa ja vinkkejä eteenpäin
ammattilaiselta toiselle. Uutiskirjeen vinkkilaatikossa kerromme hyviksi
kokemistamme tai teiltä kuulemistamme vinkeistä, jotka liittyvät lapsiin, nuoriin,
maahanmuuttoon tai hyvinvointiin.

SYYSKUUN VINKKI:
Mielenterveystalon sivuille on koottu tietoa mielenterveyden aiheista,
mielenterveyden ylläpitämisestä sekä maahanmuuton aiheuttamista
muutoksista seuraavilla kielillä: suomi, arabia, englanti, kurdi-sorani, somalia,
venäjä ja dari. Tietoa löytyy ammattilaisille, maahanmuuttajille ja muille aiheista
kiinnostuneille.

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/
maahanmuuttajat/Pages/default.aspx

Onko sinulla tietoa tai
suosituksia, joita haluaisit
jakaa eteenpäin? Vinkkaa
omat supervinkkisi meille, niin
kerromme niistä muillekin!

TUKENA-hanke verkossa:
TUKENA-hankkeen kotisivu
Instagram

Jos haluat poistaa nimesi osoiteluettelostamme, lähetä sähköpostia osoitteeseen tuulia.vainio@ely-keskus.fi
Jos sinulla on kysymyksiä, huomautuksia, ehdotuksia tai ideoita, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin:
Riikka Hautakoski

Saija Kankaanpää

Marja Koskela

riikka.hautakoski@sos-lapsikyla.fi

saija.kankaanpaa@sos-lapsikyla.fi

marja.koskela@sos.lapsikyla.fi tuulia.vainio@ely-keskus.fi

Tuulia Vainio

P. 044 732 0885

p. 044 762 7120

p. 044 739 36 12

p. 050 396 4777

