
  

 

 

  

 
 

 
WORKSHOP JA OPINTOMATKA TALLINNAAN 27.10.2015 
 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutukseen liittyvistä 
kysymyksistä Uudellamaalla. Millaisia haasteita vieraskielisten nuorten ohjaamiseen liittyy ja miten näihin 
haasteisiin tulisi vastata? Tallinnassa tutustumme koulutustakuun toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin 
Viron pääkaupunkiseudulla sekä vierailemme nuorten ohjauspisteessä ja oppilaitoksessa. 
 
 
OHJELMA 
 
7.45  Kokoontuminen Länsiterminaalissa, Eckerö Line 
 
8.30-11.00 Laivamatka, kokoustila 1 käytössä koko matkan ajan 

 
Workshop: Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolut ja ohjauksen haasteet 

 
Maahanmuuttajanuorten koulutuspolut Helsingissä 
Riikka Merimaa-Jovanovic, erityissuunnittelija, Opetusvirasto, Nuoriso- ja 
aikuiskoulutuslinja, Helsingin kaupunki 
 
Virolaisnuoret ja -perheet sosiaalityön näkökulmasta Espoossa  
Riina Mattila, johtava sosiaalityöntekijä, Espoon keskuksen lastensuojelu 
 
Turvapaikanhakijasta valtaväestön ja vähemmistön väliseksi sillanrakentajaksi 
Vuoden 2014 Mr Maahanmuuttaja Aadan Ibrahim, Monitoimitila Arkki, Vantaan kaupunki 
 
----- 
Jalottelutauko:  Kahvia/teetä, virvokkeita ja pientä suolaista ja makeaa purtavaa tarjolla 

koko workshopin ajan 
----- 
 
Kukin osallistuva oppilaitos kuvaa maahanmuuttajanuorten ohjaamiseen liittyviä 
nykykäytänteitä, haasteita ja ratkaisumalleja 

 Johdannoksi aiheeseen: apulaisrehtori Sari Liski, Eiran aikuislukio 
  

 
Laivan saavuttua Tallinnaan siirtyminen kävellen osoitteeseen Maakri 23a 8. krs (Rajaleidja keskus 
http://www.rajaleidja.ee/) 
 
 
Päivän aikana käytettävät kielet: suomi ja viro (tulkkaus) 
 
 
12.00–14.00 Katsaukset Tallinnan ja Harjun alueen tilanteeseen 
  

Katsaus Viron koulutusjärjestelmään ja sen ajankohtaisiin kysymyksiin, ylitarkastajat Inna 
Mikli ja Evi Lauer, Harjun lääninhallitus 

 
Virolaiset lapsiperheet, joissa vanhemmat käyvät töissä ulkomailla – katsaus tutkimuksen 
tuloksiin, johtava asiantuntija Ene Tomberg, terveysosasto, Tallinnan kaupunki 

http://www.rajaleidja.ee/
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14.00–15.00 Tutustuminen Põhja-Eesti Rajaleidja keskuksen toiminaan  
 
15.00-15.10 Bussikuljetus 

 
15.15-16.15 Oppilaitosvierailu: Tallinna polütehnikum, os. Pärnu maantee 57a 

 
Oppilaitosvierailun jälkeen bussikuljetus sataman läheisyyteen.  

 
 

18.00 Kokoontuminen matkustajasataman A-terminaalissa, os. Satama 25, Eckerö Line 

 

18.45-21.15  Paluumatka, kokoustila 1 käytössä koko matkan ajan 

 18.30- Buffetkattaus 

 19.30-20.30 Palaute ja koonti päivän annista 

Yhdessä koulutustakuuseen -hankkeen projektiryhmän kokous 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Rajaleidja” keskus 

Syyskuussa 2014 jokaisella Viron alueella aloitti toimintansa "Rajaleidja" -keskukset, joissa tarjotaan opinto-ohjaus- 
ja uraneuvontaa 7-26-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Keskuksissa työskentelee uraohjaajia, erityis- ja 
sosiaalipedagogeja, logopedeja sekä psykologeja. Palvelu on maksutonta. Keskuksia on Virossa yhteensä 16, 
joista Pohjois-Viron keskus sijaitsee Tallinnassa. Keskukset koordinoivat myös alueellisia moniammatillisia ryhmiä. 
Lakisääteiset ryhmät koostuvat erityispedagogin, logopedin, koulupsykologin, sosiaalityöntekijän, alueen tai 
kaupungin edustajista sekä muista mahdollisista asiantuntijoista. Alueellisten ryhmien lisäksi toiminnassa on 
vastaava valtakunnallinen ryhmä.  

Viron opetus- ja tiedeministeriö, sosiaaliministeriö, ESR- sekä Elinikäisen oppimisen –ohjelmat tukevat keskusten 
toimintaa. Lisätietoa: http://www.innove.ee/et/haridustugiteenused/noustamiskomisjonid 

 

Tallinna Polütehnikum 

Tallinna Polütehnikum on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka sijaitsee Tallinnassa. Oppilaitoksessa voi 
opiskella mm. automatiikkaa, sähkö-, multimedia-, painoteknologia-, IT-alaa sekä ohjelmointia. Opetuskielinä on 
viro ja venäjä. Oppilaitos on Viron opetus- ja tiedeministeriön alainen. Oppilaitoksessa opiskelee noin 1200 
opiskelijaa. Yhteyshenkilö: johtaja Kalle Sammal, Tallinna Polütehnikum, kalle.sammal@tptlive.ee 

 

Lisätietoa:  Anu Heinonen, anu.heinonen@uudenmaanliitto.fi  +358 50 347 9590 

 Elina Lomperi, elina.lomperi@uudenmaanliitto.fi  +358 40 553 8448 
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