
 

Monikulttuurinen toiminta   

 

Ikääntyminen uudessa kotimaassa – kohti monikulttuurisia 

palveluja ja toimintaa  

Seminaari Jyväskylässä 6.11.2014 kello 9.30 – 15.30 

Seminaarin tavoitteena on nostaa ikääntyvät maahanmuuttajat näkyville sekä ryhmänä 

että yksilönä. Seminaarissa tuodaan esille ikääntyvien maahanmuuttajien tarpeita, ja 

kartoitetaan julkisen ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia vastata ikääntyvien 

maahanmuuttajien tarpeisiin. Seminaarissa vaihdetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä 

sekä rakennetaan verkostoa osallistujien kesken.  

Seminaari on suunnattu kuntien päättäjille, sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille 

sekä oppilaitoksille, vapaaehtoistoimijoille, yhdistyksille, myös muille tahoille, jotka 

kohtaavat vanhenevaa maahanmuuttajaväestöä. Myös monikulttuuristen perheiden 

jäsenet ja omaishoitajat ovat tervetulleita seminaariin.  

 

Ageing in the new homeland - towards multicultural services and activities for 

the ethnic elderly 

The aim of the seminar is to raise awareness of ageing immigrants both as a group and as 

individuals. The aim is to bring across the needs of the ageing immigrants, and to map out 

the potential of public and third sector to meet these needs. The seminar is a platform for 

exchanging experiences and good practices, and for networking between the participants. 

 

With this seminar we wish to raise awareness of ageing immigrants both as a group and 

as individuals. Our aim is to bring across their needs, and map out various agents and 

their potential in meeting with these needs. We also wish to create networks between 

agents in Central Finland for sharing experiences and good practices.  

The seminar is aimed at municipal decision makers, social and health care workers, 

schools, volunteers, associations, and any parties who interact with ageing immigrants. 

We also welcome carers and members of intercultural families. 



 

Monikulttuurinen toiminta   

 

Aika: torstai 6.11.2014 

Paikka: Jyväskylän kaupungin pääkirjasto, Minnansali, Vapaudenkatu 39 - 41 

 9.30 Kahvi 

10.00 Avauspuhe. Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen 

                                                                                                         10.15 Ikääntyneenä toisessa maassa. Hyvän tahdon lähettiläs Hissu Kytö, 

                            etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) 

10.25 Ikääntyvät maahanmuuttajat kuntien vanhuspoliittisissa strategioissa ja 

          kotouttamisohjelmissa. Sari Heikkinen, Tampereen yliopisto 

10.50 Video ikämaahanmuuttajista 

11.00 Syrjintätutkimus, vähemmistöikäihmisten kokemuksia  

          peruspalveluissa. Projektipäällikkö Sari Pitkänen, Kuntoutussäätiö 

11.30 Hyviä käytäntöjä Europasta – ENIEC -verkosto  

          Frederik Lauscher, Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe 

 

12.15 Lounastauko (omakustanteinen) 

 

13.00 Kalina tanssiryhmä 

13.10 Toimivia käytäntöjä Suomesta 

         - Turun ikämaahanmuuttajien kohtaamispaikka Muistojen Koti,  

           toiminnanjohtaja Hissu Kytö, Daysi Eläkeläiset ry 

         - MOVA –verkosto ja Helsinki palvelukeskukset,  

           Eläkeläiset ry, monikulttuurisuustyön suunnittelija Eva Rönkkö 

        - Jade -projekti Helsingissä, Kantti ry, projektipäällikkö Hanna Rantala 

14.00 Tilanne Keski-Suomessa 

          Toimintamalli Jyväskylässä, Monikko ry, Paloma - projekti, koordinaattori Alina Ahtamo 

                   14.30 Paneelikeskustelu palvelutarpeista ja niiden kehittämisestä 

                             Vetäjä Tony Melville, yliopiston lehtori ja kaupunginhallituksen jäsen, Jyväskylä 

15.30 Päätössanat  

 


