
När?  12.11.2021 kl. 09.00 – 15.00 
Var?   Teams 
Språk: Finska och svenska (en del av materialet översätts senare till engelska). 
För vem? Konferensen riktar sig till alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig  
sektor kan stöda barn och unga till en god inkludering: pedagoger, studiehandledare, kuratorer, 
vårdare, socialarbetare och många fler.   
Arrangör: Projektet ”Stig in2, Astu sisään2, Come in2 - Born to be included, 2020–2022”.
Anmälan: Deltagande är avgiftsfritt, anmäl dig här: https://crm.abo.fi/Events/1149/Apply 
Deadline 5.11.2021

Under förmiddagen lyssnar vi till tre inbjudna talare vars erfarenheter, arbete eller forskning är 
knutet till projektets tre utvecklingsprocesser. 

Under eftermiddagen arrangeras en virtuell mässa. Mässan har sex Showcases som startar om 
var 20e minut. Deltagarna väljer i vilken ordning de vill ta del av dessa Showcases och vid vilken 
tidpunkt. Man hinner ta del av fyra presentationer. 

“Alone we can do so little - together we can do so much”
Integration och inkludering är inget som händer av sig självt. Det är heller inte något som en enskild  
person eller organisation kan åstadkomma utan det krävs ett nätverk av människor, organisationer och 
föreningar – ett helt samhälle. 

https://crm.abo.fi/Events/1149/Apply 


PROGRAM kl. 09.00 – 12.00 

Moderatorer för dagen: Ramieza Mahdi, erfarenhetsexpert och kommunpolitiker samt  
Ann-Jolin Grüne, Finlands flyktinghjälp. 

09.00–09.15 Inledning och presentation av dagen 

09.15–10.00 Usko itseäsi 
  Raghad Mshaweh, Monikulttuurikeskus Mimosa ry ja opiskelija. 
 
10.15–11.00  Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden kohtaamiseen 
  Sonja Sahla, sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri asiantuntija (TYKS). 
  Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskus (PALOMA-osaamiskeskus)/ 
  PALOMA2-hanke. 

11.15–12.00 Föräldrar som villkorad resurs – om uppväxtvillkor och drömmar om 
  framtiden i en segregerad stad
  Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet.

PROGRAM kl.13.00 – 15.00. 

13.00-13.10 Introduktion (Mainstage)

Alla Showcase nedan startar kl. 13:10, 13:30, 13:50, 14:10.

Finlands flyktinghjälp- Kasvokkain 

Finlands flyktinghjälp - Flyktingens väg 

PALOMA-osaamiskeskus 
Sonja Sahla, sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri asiantuntija (TYKS).  
Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskus (PALOMA-osaamiskeskus)/PALOMA2- hanke. 

Läksykummitoiminta 
Henna Karhu ja Hannaleena Ahtiainen, Läksykummitoiminnan koordinaattorit,  
Mannerheimin lastensuojeluliitto.  

Granimodellen – avgiftsfria hobbyer för alla grundskolelever 
Taru Ikäheimonen, Koordinator av Granimodellen, Grankulla stad. 

Buddyschool   
Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, Helsingin kaupunki. 
Seija Pekkarinen ja Piia Saario, opettajia, Itäkeskuksen peruskoulu, Helsingin kaupunki. 

14.30–14.45 Gemensam avslutning (Mainstage)




