
Maahanmuuttajat mukaan järjestöihin 

Verkostoitumisseminaari 12.10. Helsinki 

 

Aika: Keskiviikko 12.10.2016, klo. 13.00-16.30 

Paikka: Pääpostin auditorio, Mannerheiminaukio 1 B Helsinki, sisäänkäynti auditorioon 

Postikujan puolelta vastapäätä Sanomataloa. 

 

Onko järjestössänne mietitty, miten toimintaan saadaan mukaan uusia kohderyhmiä? 

Oletteko suunnitelleet maahanmuuttajien mukaan ottamista yhteiseen toimintaan?  Mitä se 

edellyttää yhdistykseltänne, mitä se antaa yhdistykselle ja jäsenille? Mitä hyötyä 

yhdistystoiminnasta on maahanmuuttajille? 

Tässä seminaarissa avataan näitä kysymyksiä. Tervetuloa oppimaan ja verkostoitumaan 

muiden samojen kysymysten äärellä painivien kanssa! 

 

Seminaari on suunnattu ensisijaisesti järjestö- ja yhdistystoimijoille, mutta se on avoin myös 

kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Osallistuminen on maksutonta. 

 

Ilmoittautumiset 4.10. mennessä: http://www.eventilla.com/maahanmuuttoseminaari 

 

Ohjelma 

klo 13 Tilaisuuden avaus - maahanmuutto järjestöjen ja opintokeskusten mahdollisuutena 

Opintokeskukset toimivat jo nyt merkittävinä maahanmuuttajakoulutuksen tuottajina yhdessä 

jäsenjärjestöjen kanssa. Miten voisimme tukea järjestöjä ja kotoutumista entistä paremmin? 

hallituksen jäsen Ville Ylikahri, Opintokeskukset ry 

 

klo 13.10 Maahanmuuttajat osallisiksi 

Helsingissä jo lähes 90 000 vieraskielistä asukasta. Helsingin kaupunki tukee maahanmuuttajien 

kotoutumista monella tavalla ja yhtenä toimintamuotona on maahanmuuttajien osallisuuden 

edistäminen. 

vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä, Helsingin kaupunki 

 

klo 13.40 Miten saadaan toimintaan mukaan maahanmuuttajia – onnistunut esimerkki 

Eläkeläiset ry:ssä on tehty aktiivista monikulttuurisuustyötä vuodesta 2007 lähtien ja koulutettu 

monikulttuurisuustukihenkilöitä. 

suunnittelija Eva Rönkkö, Eläkeläiset ry 



 

klo 14.10 Maahanmuuttajan kokemuksia yhdistystoiminnasta 

Samuel Luak on toiminut itse monissa järjestöissä ja maahanmuuttajien tukihenkilönä ja kertoo 

kokemuksistaan.  

kansainvälisen työn sihteeri Samuel Luak, Vantaan seurakuntayhtymä, haastattelijana 

opintotoiminnan koordinaattori Pirjo von Essen, Agricola-opintokeskus 

klo 14.30  - 15.30 kahvi 

 

klo 15 Rastipisteet – Kierrä ja osallistu keskusteluihin eri pisteissä 

 

Rasti 1: Miten ylitetään kielimuuri? Koulutusta ja tukijärjestelyjä 

Kotoutumisen avaintekijöitä on kielen oppiminen ja kielikoulutus. Millaisia hyviä käytänteitä 

järjestöissä on kielimuurin ylittämiseen ja kielitaidon kehittämiseen? 

selvityshenkilö Lilli Rasilainen, Ajatuspaja Visio 

 

Rasti 2: Miten löytää maahanmuuttajat mukaan toimintaan?  

Suomen kansainvälinen evankelinen kirkko tekee paljon työtä maahanmuuttajien parissa. Miten 

saada uusia ihmisiä mukaan? Miten verkostoidut muiden maahanmuuttajatyön toimijoiden kanssa? 

toimistopäällikkö Willem Hickey ja diakoni Vida Kessey, International Evangelical Churchin Finland ry 

 

Rasti 3: Toisin silmin – kulttuurinen maahanmuuttajatyö   

Oulussa toteutettavan Toisin silmin -projektin tarkoituksena on nostaa esille monikulttuurista 

taiteellista toimintaa ja edistää vuoropuhelua. Mitä mahdollisuuksia kulttuuritoiminta antaa? 

Toisin silmin -hankkeen vetäjä Sanna-Maija Karjalainen, Kansalaisfoorumi 

 

Rasti 4: Yhteisillä hankkeilla vaikuttavuutta 

Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan monin erilaisin hankeavustuksin. Mitä mahdollisuuksia ne 

tarjoavat ja mitä voisimme tehdä yhdessä? 

hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo, Työväen Sivistysliitto ry  

klo 16.15 Lopetus – mitä tarttui mukaan ja miten jatkamme yhteistyötä 

hallituksen jäsen Ville Ylikahri, Opintokeskukset ry 

 

klo 16.30 Tilaisuus päättyy  

 

Seminaarin järjestää Suomen 12 opintokeskuksen muodostama Opintokeskukset ry. 

Seminaari on osa opetusministeriön tukemaa Järjestöt muutoksessa –hanketta, jonka 

yhtenä teemana on maahanmuutto. www.opintokeskukset.fi 

 

 


