KUTSU: TRUST-tutkimushankkeen seminaari

Kokemuksia Euroopasta
Hyviä käytäntöjä yksin tulleiden alaikäisten arjen tukemiseen
Keskiviikko 22.11.2017 klo 9.00-16.00
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Päätalo A1, Kalevantie 4
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun TRUST-kärkihanke (Yksin
tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen) järjestää
seminaarin, jossa tarkastellaan erityisesti hyviä käytäntöjä yksin tulleiden
alaikäisten turvapaikkanuorten ja –lasten arjen tukemiseen.
Yksin maahan tulleet turvapaikanhakijanuoret tarvitsevat pitkäaikaista
sosiaalista tukea, hoivaa sekä toimivia ratkaisuja asumiseen ja koulutukseen.
Kokemuksia Euroopasta -seminaarissa kuullaan puheenvuoroja Saksasta,
Ruotsista ja Suomesta. Puheenvuoroissa tarkastellaan näiden lasten ja
nuorten elämää Euroopassa. Lisäksi seminaarissa esitellään TRUST-hankkeen
kenttätyön tulosten kautta nuorten omia kokemuksia ja pohditaan, miten
tätä kokemusperäistä tietoa voidaan siirtää päätöksenteon tueksi.
Tilaisuus on maksuton. Pyydämme ilmoittautumaan 17.11.2017 mennessä elomakkeella: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19925/lomake.html
Huomioithan, että Tampereen yliopistolla on hyvin rajallisesti
pysäköintipaikkoja. Lisätietoa pysäköinnistä löytyy täältä.
Tervetuloa!
Anna-Kaisa Kuusisto
TRUST-hankkeen johtaja

Lisätietoa seminaarista:
Jaakko Tuominen
TRUST-hanke
jaakko.tuominen@uta.fi
+358 50 5099129

Ohjelma:

Aamupäivän ohjelma on englanniksi
9:00

Aamupala ja kahvi

9:30

Policy relevance of experiential knowledge - lessons from TRUST field work
Kokemustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa
Anna-Kaisa Kuusisto, Tampereen yliopisto, TRUST-hankkeen johtaja

10:00

Unaccompanied minors in Sweden: Policy trajectories and contemporary issues
Yksin tulleet Ruotsissa: politiikan suuntia ja ajankohtaisia näkökulmia
Daniel Hedlund, Tukholman yliopisto, tutkija

10:40

The situation of unaccompanied minor refugees in Brandenburg, Germany:
Empirical findings from the perspective of the subject
Alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden tilanne Brandenburgissa,
nuorten näkökulmasta
Ingmar Zalewski, Fachhochschule Potsdam, tutkija

11:30 – 12:30

Lounas (omakustanteinen)
Iltapäivän ohjelma on suomeksi

12:30

Turvattomat-hanke, jalkautuvaa työtä paperittomien parissa
Eeva Knaappila, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, yksikönjohtaja

13:15

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten
perhehoidon kehittäminen Suomessa
Päivi Partanen ja Heli Reinikainen, Pelastakaa Lapset ry,
kehittäjäsosiaalityöntekijät

14:00

Vastaanottokriisistä kotouttamiseen – ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret
toimenpiteiden kohteina kotouttamisen ja lastensuojelun rajapinnoilla
Taina Martiskainen, Lastensuojelun keskusliitto, erityisasiantuntija

14:45 -15:15

Kahvitauko

15:15

Toimijuutta arkeen - poimintoja ja keskustelua hyvistä käytänteistä
Terhi Kotilainen (lasten traumapsykiatria, PSHP), Karim Maïche (Tampereen
yliopisto), Mari Manninen (johtaja, SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri) ja Emilia
Neuvonen (RIMLAB-musiikkityöpaja)

16:00

Seminaarin päätös

