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RIIKKA LAITINEN



Monika-Naiset liitto ry –
monikulttuurinen naisjärjestö

Perustettu 1998

Sosiaalialalla toimiva järjestö, joka 

o toimii asiantuntijana ja vaikuttajana tasa-arvoon, 
yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä; 

o kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille 
maahanmuuttajataustaisille naisille ja –lapsille;

o edistää naisten kotoutumista ja työllistymistä;

o tukee jäsenjärjestöjen (13) toimintaa   



APUA 
VÄKIVALTAA 
KOKENEILLE

Voimavarakeskus Monika
Matalan kynnyksen kriisiapua, ohjausta ja neuvontapalveluja väkivaltaa 
kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille.

Turvakoti Mona
Salaisessa osoitteessa sijaitseva, maahanmuuttajataustaisille naisille ja 
heidän lapsilleen tarkoitettu turvakoti. Turvakotiin voi hakeutua kaikkialta 
Suomesta. 



TUKEA 
KOTOUTUMISEEN 
JA 
TYÖLLISTYMISEEN

MoniNaisten Tila
Matalan kynnyksen toimintaympäristö, 
jossa tarjolla ryhmätoimintaa, 
infotilaisuuksia, mentorointia sekä 
yksilöohjausta
työllistymiseen, 
kouluttautumiseen, 
asumiseen, toimeentuloon, 
kansalaisuuteen ym. liittyen.



Voimaa verkosta:

Digi-
taitoja

Verkostoja

Tukea 
verkosta



Apua väkivaltaan:

Tue klo 10-12 in Arabic, Finnish

Ke klo 10-12 englanti, suomi

To klo 10-12 venäjä, suomi

Mahdollisuus keskustella väkivaltaan liittyvistä asioista 
kriisityöntekijöiden kanssa

Verkkovertaistukiryhmiä usealla eri kielellä. Ryhmien 
aikatauluista ja sisällöistä tiedotetaan erikseen (FB-sivut).

Tukea kotoutumiseen:

FB-sivut: tietoa toiminnasta + ajankohtaisista työnhakuun & 
koulutukseen liittyvistä asioista

HUOM! ESTEETTÖMYYS palveluiden kehittämisessä!

Tukea verkosta 



Digitaitojen opettelua & tukea 
verkossa asiointiin

MITÄ?

Tukea tietokoneen käyttöön

Tukea tiedon etsimiseen

Tukea verkossa asiointiin

Tukea työpaikkojen etsimiseen

Tukea koulutusvaihtoehtojen 
etsimiseen

Tukea CV:n ja hakemuksen 
laatimiseen

MITEN?

Digitaito-ryhmä 1 krt viikossa

Työnhakuklinikka 1 krt viikossa

Asiakasläppärit 8 kpl

Henkilökohtaista ohjausta ja 
tukea työntekijältä

Mentorointia: 
työelämämentori, kielimentori, 
harrastusmentori, digimentori



Digimentori tukee mentoroitavaa 2 k ajan (n. 4 krt) 
digitaidoissa/verkkoasioinnissa mentoroitavan tarpeiden 
pohjalta

Tapaamiset voivat olla Monika-Naisten tiloissa (läppäri 
käytössä)

Mentorin mietteitä:

”Paljon erilaisia tietoteknisiä pulmia, joihin kaipaa neuvontaa. 
Osaamisen taso melko alkeellinen.”

”Haluaa kovasti saada neuvoja heti kaikkeen. Yksi asia kerrallaan!”

”Myös omatoimiseen harjoitteluun ja toimijuuteen tulisi motivoida ja 
kannustaa”

”Oli onnellinen oppimistaan asioista.”

Digimentori 



Tukea verkosta = verkostoista

Vapaaehtoisten kautta tulevat verkostot > työelämä, 
harrastukset, suomen kieli

Vertaisverkostot > tsempataan toisia digitaitojen ym. 
opettelussa

Monika-Naiset liiton työnantajaverkostot > mahdollisuus 
löytää työ, työkokeilu- tai palkkatukipaikka

Jäsenjärjestöjen verkostot 

Monika-Naiset liiton yhteistyökumppaneiden verkostot



Osallisena verkossa -yhteistyö

Materiaalia/tietoa Monika-Naiset liiton vapaaehtoisille 
ryhmienohjaajille + mentoreille

Materiaalia/tietoa työntekijöille

Tukea asiakkaille

Polkuja koulutukseen ja työelämään

ENNENKAIKKEA inspiraatiota ja oivalluksia niin maahan 
muuttaneiden naisten digiosallisuuden kehittämiseen kuin 
Monika-Naiset liiton palveluiden digisaatavuuden parantamiseen

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!



KIITOS!

Internet: www.monikanaiset.fi
Sähköposti: info@monikanaiset.fi

FB: fb.com/monikanaiset
Twitter: @monikanaiset


