
TIISTAI 28.5.2019
 
9.30       Ilmoittautuminen ja kahvi
10.00     Avaus, neuvotteleva virkamies, Anna Bruun, TEM
10.15     Vantaan kaupungin tervetuloa, palvelupäällikkö Hilkka Linderborg, Vantaan kaupunki
10.30     Miten toimii lastensuojelu, erityisasiantuntija Annukka Paasivirta, Lastensuojelun Keskusliitto
12.00     Lounas ja minimessut aulassa
 
13.00     Perhehoito kotouttaa! – hankkeen loppuseminaari
              Avaussanat, kehitysjohtaja Paula Marjomaa, Pelastakaa Lapset ry
              Uutta luomassa – kotouttava perhehoito, 
              kehittäjäsosiaalityöntekijät Päivi Partanen ja Heli Reinikainen, Pelastakaa Lapset ry
14.00     Kahvitauko
14.30     Perhehoito kotoutumisen mahdollistajana, psykologi Virpi Lähteenmäki
              Eri osapuolten kokemuksia
              Keskustelua ja kommentteja
16.00     Ohjelma päättyy

Uudenmaan ELY- keskuksen
järjestämät koulutus- ja verkostopäivät 
yksintulleiden lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
sekä Pelastakaa Lapset ry:n Perhehoito kotouttaa! - Ilman huoltajaa
maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa –
hankkeen loppuseminaari 
 

28.-29.5.2019 PUISTOKULMA, TALKOOTIE 4, 01350 VANTAA

kuka 

hoitaa

KESKIVIIKKO 29.5.2019
 
9.00      Avaus ja intro päivän työskentelyyn
9.15      Järjestäytyminen väylille
9.30      VÄYLÄT osa 1. Seminaariohjelmaa neljällä väylällä
10.30    Tauko ja väylän vaihto
11.00    VÄYLÄT osa 2. Ohjelma väylillä jatkuu
12.00    Lounas ja minimessut aulassa
13.00    Oleskeluluvat ja perheenyhdistäminen, lakimiehen puheenvuoro, Pakolaisneuvonta
15.00    Ohjelma päättyy   
 



kuka 

hoitaa
VÄYLÄT osa 1, ke 29.5. klo 9.30-10.30
 
A Nuoret pelissä – Nuorten pelaaminen ja pelihaitat
Työpajassa käsitellään nuorten digi- ja rahapelaamista sekä
ilmiöinä että pelihaittojen näkökulmasta. Mistä tunnistaa
ongelmallinen pelaaminen, kuinka ottaa pelaaminen puheeksi ja
kuinka tukea nuorta, jos pelaaminen on muuttunut ongelmaksi?  
Inka Silvennoinen, yksikön päällikkö, Peluuri
 
B Sosiaalinen sirkus
Sirkus Magenta järjestää sirkustyöpajoja, esityksiä ja
harrastustoimintaa kaikenlaisille kohderyhmille.  Sirkus Magentan
päätoimialue on sosiaalinen sirkus, jossa pyritään tukemaan taiteen
avulla erilaisten erityisryhmien hyvinvointia.
                  
C  SovitteluShop   
Katso esittely osasta 2
                    
D Ulkomaalaistaustaiset nuoret miehet ja seksuaaliterveys
VIGOR-hankkeessa edistetään ulkomaalaistaustaisten
seksuaaliterveyttä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kajaanissa.
Hankkeen aikana koulutetaan mentoreita arabian, darin, kurdin,
persian ja somalin kieliryhmistä. Koulutuksen jälkeen mentorit
vievät tietoa eteenpäin omilla kielillään ja omissa yhteisöissään.
Lisäksi hankkeessa tuetaan ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään
kulttuurien moninaisuuteen, seksuaalisuuteen ja
seksuaaliterveyteen liittyviä kysymyksiä. 
Tiina Alakärppä, VIGOR-hankkeen hankepäällikkö ja Liban
Abdi, hankesuunnittelija, Sosped-säätiö
 

MINIMESSUT
Tapahtuman yhteydessä järjestetään kotoutumisen
tuen minimessut. Molempina päivinä paikalla on kuusi
messuesittelypistettä, joissa voi taukojen ja lounaan
aikana tutustua kotoutumista tukeviin toimintoihin,
verkostoitua ja saada kenties uusia ideoita omaan
työhön!
 

VÄYLÄT osa 2 ke 29.5. klo 11-12
 
A Miksi nuori velkaantuu? 
Miten auttaa ja tukea taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa
olevaa nuorta? Talous- ja velkaongelmat kulkevat hyvin usein käsi
kädessä elämänhallinnan muiden haasteiden kanssa. Tämän
vuoksi ratkaisuja on etsittävä yhdessä moniammatillisesti ja yli
sektorirajojen. Tule kuulemaan ja keskustelemaan Takuusäätiön
materiaaleista ja välineistä, jotka auttavat ottamaan talousongelmat
nuoren kanssa puheeksi ja etsimään niihin ratkaisuja. Takuusäätiö
myös kehittää koko ajan uusia välineitä ja menetelmiä nuorten
taloudenhallinnan tueksi. Tämän kehittämistyömme tueksi
haluamme kuulla myös sinun ajatuksia ja ideoita. Mitä sinä
kaipaisit oman työsi tueksi? 
Minna Markkanen, kehittämispäällikkö, Takuusäätiö
 
B Sosiaalinen sirkus
Katso esittely osasta 1
                  
C SovitteluShop
Sovittelun keinojen hyödyntäminen arkielämän konfliktitilanteissa.
Naapuruussovittelulla etsitään ratkaisuja  asumisrauhan,
turvallisuuden ja viihtyvyyden  parantamiseksi. Sen avulla voidaan
puuttua esimerkiksi arkielämää  häiritsevään käyttäytymiseen,
asumisyhteisön  ristiriitoihin ja sääntörikkomuksiin. 
Jens Gellin, sovittelija, Naapuruussovittelun keskus
                           
D Kulttuurisensitiivinen seksuaalisuus
Katso esittely osasta 1

Käytännön ohjeita
Saapuminen onnistuu parhaiten julkisilla. Hiekkaharjun asemalta
on noin 500m kävelymatka. Puistokulman pihassa on myös
muutamia pysäköintipaikkoja.
 
Lounas on omakustanteinen. Puistokulmassa on lounasruokala.
Keittiötä varten toivomme ennakkotietoa ruokailijoiden määrästä,
ilmoitatahan ilmoittautumisen yhteydessä mikäli tiedät jo nyt
syöväsi omakustanteisen lounaan Puistokulmassa. Lähistöllä on
myös K-kauppa
 
Lounaslista:
28.5:                                    29.5:
Runsas salaattipöytä           Runsas salaattipöytä
Kasvistäytteinen sei. L        Sveitsinleike, L
Chili con carne, L, G, M       Lohikiusaus, L,G
Kasviskeitto, L,G                 Kasviskeitto, L,G
 

ILMOITTAUTUMINEN  verkkolomakkeella napsauttamalla
TÄSTÄ 
tai osoitteessa
https://link.webropolsurveys.com/S/90B666DE034D0B0E 
 
TILAISUUS ON OSALLISTUJILLE MAKSUTON
 

https://link.webropolsurveys.com/S/90B666DE034D0B0E

