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TUKENA-hanke
Tukea perheryhmäkotitoiminnan kehittämiseen ja yksin tulleiden alaikäisten

kotoutumiseen Uudellamaalla

KYSELYIDEN TULOKSET JULKAISTU!
”Nuoren pitäisi samaan aikaan olla ahkera ja hyvä koulussa,
etsiä kiivaasti töitä ja näyttää hyödyllisyytensä, käsitellä epävakaan menneisyyden traumoja, kehittyä teini-ikäisestä nuoreksi
aikuiseksi, käydä läpi tärkeitä kehitystehtäviä joita ei ole voinut
aiemmin suorittaa, opetella vähintään yksi uusi kieli, päättää
miksi haluaa tulevaisuudessa vaikkei tiedä missä maassa on
vuoden kuluttua, ymmärtää yksilön oikeudet ja velvollisuudet
tässä maassa.... Nuorilta vaaditaan paljon ja se voi ymmärrettävästi olla hyvin kuormittavaa.”

TUKENA-hanke teki syys-lokakuussa kolme kyselyä. Uudenmaan alueen perheryhmäkotien ja tuetun asumisen työntekijöiltä, perheryhmäkotien ja tukiasumisen yli 16-vuotiailta nuorilta ja heidän sosiaalityöntekijöiltään kysyttiin kaikilta kokemuksia ja mielipiteitä perheryhmäkotiarjesta. Kyselyiden tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuvaa siitä, miltä yksintulleiden kotoutumassa olevin nuorten arki perheryhmäkodeissa näyttää, ja löytää TUKENA-hankkeessa tehtävälle kehittämistyölle suuntaviivoja. Vastaajia kyselyissä on huimat 116, ja TUKENA-hanke kiittää lämpimästi heitä kaikkia!
Kaikkien kolmen kyselyn tulokset on nyt julkaistu, pääset tutustumaan niihin tästä.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, asiantuntijuutta suoraan kentältä
Hyvä käytäntö on toimintamalli, työtapa, käytännön ratkaisu tai muu menettely, joka tekee työstä sujuvampaa, hyödyllisempää, mielekkäämpää ja vaikuttavampaa. Hyvä käytäntö voi olla laaja ja kattava kokonaisuus tai yksi hyvin pieni asia, se voi
olla aivan uusi innovaatio tai jotain jo vakiintunutta ja hyväksi koettua toimintaa. Hyvän käytännön tunnusmerkkejä ovat
muun muassa:
- todettu toimivuus ja tuloksellisuus
- vaikuttavuus
- taloudellisuus, käytettävyys ja hyödynnettävyys
- innovatiivisuus
- siirrettävyys ja yleistettävyys
Hyvä käytäntö on usein työntekijöillä olevaa hiljaista tietoa, joka työntekijästä itsestään saattaa tuntua hyvin arkipäiväiseltä
tai itsestään selvältä, mutta jollekin toiselle samaa työtä tekevälle se ei sitä kuitenkaan ole.
TUKENA-hanke etsii ja tunnistaa, dokumentoi ja jakaa Uudenmaan alueen perheryhmäkotitoiminnan hyviä käytäntöjä yhteistyössä arjen ammattilaisten kanssa. Dokumentoidut käytännöt julkaistaan ja jaetaan valtakunnallisesti hankkeen kotisivulla ja loppuraportissa.
Hankkeen löytämät ensimmäiset hyvät käytännöt on nyt julkaistu! Pääset tutustumaan käytäntöihin klikkaamalla alla olevaa
käytännön nimeä.
Hyvä käytäntö Inkoosta:

SOVITTELU ALAIKÄISYKSIKÖN ARJEN KÄYTÄNTÖNÄ

Hyvä käytäntö Espoon Finnsistä:

TUNNETAITORYHMÄ

Onko seuraava hyvä käytäntö sinun yksikössäsi? Ilmianna se! Ei tarvita kuin idea, hanketyöntekijät huolehtivat jatkotyöskentelystä. Lisätiedot, yhteydenotot ja hyvien käytäntöjen ilmiannot Riikalle, p. 044 732 0885 tai riikka.hautakoski@soslapsikyla.fi

TUKENA-hankkeessa tapahtuu!

VERKOSTOTYÖPAJAT

KONSULTAATIOT JA KÄYTÄNNÖN APU
Kaipaatko tukea nuoren yksilöllisen tilanteen ja hyvinvoinnin
kartoittamiseen? Herättävätkö maahanmuuttoprosessiin liittyvät
asiat epätietoisuutta tai kysymyksiä? Mietityttääkö mitä
mielenterveyspalveluita nuoren asumiskunnassa on tarjolla?
Tarvitsetko apua ryhmätoiminnan suunnitteluun ja
käynnistämiseen? Mietitkö keinoja osallisuuden lisäämiseen tai
palautteen keräämiseen nuorilta?
TUKENA-hanke tarjoaa mahdollisuuden myös
moniammatilliseen konsultaatioon niin pieniin arjen asioihin kuin
isompiin kokonaisuuksiin liittyen. Konsultaatiot järjestetään
perheryhmäkodeissa tai yhdessä sovitussa paikassa.
Hankkeen työntekijät ovat myös käytettävissä ideointiin ja esim.
ryhmätoiminnan käynnistämiseen kanssanne käytännössä.
Ota rohkeasti yhteyttä soittamalla hanketyöntekijöille tai
verkkolomakkeella vaikka alustavankin idean kanssa, niin
suunnitellaan yhdessä!

Verkostotyöpajojen tavoitteena on tarjota ohjaajille
mahdollisuus vaihtaa omia kokemuksiaan muissa
perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa
työskentelevien ohjaajien kanssa. Osallistujilla on
mahdollisuus arvioida ja kokeilla ryhmämuotoista
prosessia oman osaamisen sekä käytäntöjen
kehittämisen tukena. Verkostotyöpajoihin toivotaan
jokaisesta asumisyksiköstä yhtä osallistujaa, joka voi
sitoutua kaikkiin tapaamiskertoihin.
Verkostotyöpajojen ajankohdat ja teemat:
Ke 9.1., ke 6.2., ke 6.3., ke 27.3. ja ke 17.4.2019,
Teemoina mm. vuorovaikutussuhteen rakentaminen,
psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä arjen
haastavat tilanteet
ILMOITTAUTUMISET ja lisätiedot 15.12.2018
mennessä tästä linkistä

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.

JOULUKUUN VINKIT - menetelmät käyttöön:
Kepeli. Metropolia ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa on tehty hyviä harjoitteita
maahanmuuttajille kielen oppimisen näkökulmasta. Harjoitteita voi mainiosti soveltaa käytettäväksi
nuorten ryhmissä ja ne taipuvat myös yksilötyöskentelyyn. Kaikki harjoitukset ja ohjaajan opas ovat
ladattavissa maksutta tästä linkistä http://kepeli.metropolia.fi/
Monikulttuurisuus-verkkokoulu on tarkoitettu avuksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille,
jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista https://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus

Kotoutumisentukena.fi – matalan kynnyksen
palvelut jatkossa yhdestä osoitteesta
Uusi matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa yhteen osoitteeseen kokoava valtakunnallinen
kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu julkaistaan keskiviikkona 12.12.2018.
Verkkopalvelu on suunnattu kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Verkkopalvelun
avulla yhä useammat maahan tulijat saavat viranomaisilta tietoa erilaisista matalan kynnyksen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista, jotka vahvistavat osallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä toimijuutta. Verkkopalvelussa toimintaa voi hakea hakukoneen avulla asiakkaan kiinnostuksen ja elämäntilanteen mukaan hänen
omalta asuinalueeltaan. Myös tätä hanketta rahoittaa AMIF.

TUKENA-hanke verkossa:
TUKENA-hankkeen kotisivu

Instagram @tukena_hanke

Twitter TukenaH

Asiasanat: #ollaantukena #yksintulleidentukena

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

Saija Kankaanpää

riikka.hautakoski@sos-lapsikyla.fi

saija.kankaanpaa@sos-lapsikyla.fi

P. 044 732 0885

p. 044 762 7120

Marja Koskela

Tuulia Vainio

marja.koskela@sos.lapsikyla.fi

tuulia.vainio@ely-keskus.fi

p. 044 739 36 12

p. 050 396 4777

