
 

 

Familia ry:n opinnäytetyöt (AMK)  

• Kaksikulttuuristen perheiden taidepajat: Varhaiskasvatusikäisten lasten kulttuuri-

identiteetin vahvistaminen taiteen keinoin (2020) BenYounes, Saija; Hartl, Monika; 

Särkkä, Natalia.  Diakonia-ammattikorkeakoulu.  

• ”Tulemme aina olemaan kahden maan ja kulttuurin välissä” : maastamuuttoa 

harkitsevien kahden kulttuurin lapsiperheiden kokemuksia (2020) Kase, Annemai.  

Laurea ammattikorkeakoulu.  

• Developing a facilitators’ manual to start and maintain a peer support group for 

immigrant and intercultural fathers (2019) Turci, Fabrizio. Diakonia 

ammattikorkeakoulu.  

• Bilingual Lab -kaksikielisyystyöpaja. Tukea lasta odottaville vanhemmille 

kaksikieliseen kasvatukseen. (2019) Salvatierra, Anna. Metropolia 

ammattikorkeakoulu.   

• OSALLISENA VAI ULKOPUOLISENA? : Tarinateatteri tukena kaksisuuntaisessa 

kotoutumisessa (2018) Köykkä, Heta-Riikka. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Kasvojen takana- kuinka kohdata maahanmuuttaja kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja 

terveyspalveluissa (2018) Tuominen, Anna; Tuhkanen, Mia. Laurea 

ammattikorkeakoulu.  

• "Ehkä paras paikka mitä mä tiedän Suomessa" : osallisuuden ja kotoutumisen 

edistäminen kahden kulttuurin perheille suunnatussa järjestötyössä (2018) Annala, 

Sonja; Turunen, Olli. Metropolia ammattikorkeakoulu.  

• Kaksikulttuurisen lapsen identiteetin tukeminen toiminnallisin menetelmin (2017) 

Blomstedt, Mia. Diakonia ammattikorkeakoulu.  
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• "EI KAI SE AUTA, KUIN USKOA TULEVAISUUTEEN" : Kahden kulttuurin parit 

elämänmuutosten keskellä (2017) Taipale, Minna. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Suomen kielen ja vertaistuen merkitys maahan muuttaneille puolisoille : Familia ry:n 

"Suomea suomalaisten puolisoille"-pilottikurssin käynnistäminen (2016) Kanerva-

Mbengue, Teija. Humanistinen ammattikorkeakoulu.  

• DEALING WITH THE CHALLENGES OF CHILD UPBRINGING IN MULTICULTURAL 

RELATIONSHIPS : MOTHER'S PERSPECTIVE (2016) Colette Laynyin Epse 

Zeyeum, Nyonga. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Monikulttuurisen lapsiparkkitoiminnan kehittäminen Familia ry:ssä (2015) Tirkkonen, 

Birgitta. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Telling It Simply : Methods to Overcome Language Barriers in a Multicultural 

Context (2013) Mota Wirkkala, Jamille; Nieminen, Nancy; Okafor, Emmi. Metropolia 

ammattikorkeakoulu.  

• Kaksikulttuuriset parit: vuorovaikutus parisuhteessa lapsen syntymän jälkeen (2013) 

Tamminen, Maria. Metropolia ammattikorkeakoulu.  

• "KAHDEN KAUPPA, KOLMANNEN KORVAPUUSTI?" : monikulttuuriyhdistys Familia 

Club ry:n kahden kulttuurin perheiden toimintaa kehittämässä (2013) Pettersson, 

Aino. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Kahden kulttuurin perheet : hiljaista tietoa ja hyviä käytäntöjä perheiden tueksi 

(2012) Appolis, Anna-Kaisa. Metropolia ammattikorkeakoulu.  

• Monikulttuuriyhdistys Familia Clubin suomen kielen kurssit kotoutumisen tukena : 

jäsenien kokemuksia matalan kynnyksen suomen kielen opetuksesta (2012) 

Lindinger, Agnes; Nuermaimaiti, Kamila. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Kaksi kieltä, kaksi kulttuuria : päivähoidon tuki kaksikulttuurisille lapsille (2012) 

Hippeläinen, Paula; Korhonen, Jonna. Metropolia ammattikorkeakoulu.  

• Asiakastyytyväisyyskysely apuna yhdistyksen toiminnan vaikuttavuuden 

arvioinnissa. Case Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry (2012) Tuominen, Tiia-

Marina. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Peer support groups at Familia Club (2011) Zachareiciute, Elena. Metropolia 

ammattikorkeakoulu.   
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• Laulutuokiot rakentavat siltaa päiväkotiin : Laulutuokiosarja maahanmuuttajaäideille 

Kannelmäen monikulttuurisessa perhekerhossa (2009) Raivio, Anni. Metropolia 

ammattikorkeakoulu.  

• Kokemuksia rasismista. Monikulttuuristen perheiden näkökulma kohtaamaansa 

rasismiin (2008) Aalto, Tiina; Hildén, Terhi. Metropolia ammattikorkeakoulu.  

• Maahanmuuttajanaisten perhekerhohanke – vertaistukea ja voimaantumista (2008) 

Nieminen, Satu. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n toiminnan kehittäminen (2003) Palmutie, 

Saija; Sillah Tiina. Diakonia ammattikorkeakoulu.   

Familian muut selvitykset:  

• Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä. Selvitys 

suomalais-thaimaalaisten lapsiperheiden tilanteesta sekä erityispiirteistä, -tarpeista 

ja -haasteista. Familia ry:n Duo-hankkeen selvitysraportti (2012) Shinyella, Tuuli.  

  

Muita kahden kulttuurin perheisiin liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia  

Kahden kulttuurin lapsi ja kaksikielisyys  

Opinnäytetyöt:  

• Kaksikielisyys varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvattajan keinot tukea lapsen 

kaksikielisyyttä (2020) Kuula, Ina. Hämeen ammattikorkeakoulu.  

• Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa: Käsikirja monikulttuurisuudesta Haminan 

varhaiskasvatukselle (2019) Pelkonen, Annika; Vainio, Johanna. Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu.  

• Child language Acquisition & Bilingualism-Some of the best practices (2019) Dao, 

Thuy Trang. Laurea-ammattikorkeakoulu.  

• How to support a child’s cultural identity? (2018) Bahne, Rita. Laurea 

ammattikorkeakoulu.  
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• Kuvasanakirjan avulla ympäristökasvatusta kaksi- ja monikielisille lapsille 

varhaiskasvatuksessa (2018) Kauppala, Mirka. Laurea ammattikorkeakoulu.  

• Kaksikielisen kasvatuksen haasteet sekä lapsen kaksikielisyyden tukeminen (2018) 

Toivanen, Saana-Maria. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.  

• When parents and children become learning partners: Support mother tongue 

learning through socio-pedagogical methods (2017) Nyyssönen, Mihaela. 

Metropolian ammattikorkeakoulu.  

• Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa: Monikulttuurisen lapsen itsetunnon 

tukeminen päiväkodissa (2017) Koivusipilä, Katarina. Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu.  

• Arkea kaksikielisissä lapsiperheissä (2017) Komppa, Seija. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu.  

• Learning by playing: Developing a board game for preschool children (2016) 

Ronkainen, Minna. Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan 

ammattikorkeakoulu).  

• ”Kunpa voisi olla monessa paikassa samaan aikaan” Millainen on 

matkalaukkulapsuus kokemuksena? (2013) Kokko, Vilma. Mikkelin 

ammattikorkeakoulu.  

• Kaksikulttuurisen lapsen identiteetti: Tukea kasvatukseen vanhempien välisessä 

ristiriitatilanteessa (2011) Iranta, Mira. Diakonia-ammattikorkeakoulu.  

• Kaksikulttuurinen lapsi päivähoidossa: Vanhempien kokemuksia päivähoidon 

varhaiskasvatuksesta lapsen kaksikulttuurisen ja kaksikielisen identiteetin tukijana 

sekä kasvatuskumppanuudesta (2011) Leinonen, Rita. Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu.  

• Lapsen kielen kehitys kaksikielisessä perheessä (2010) Partio, Eeva-Leena. Kemi-

Tornion ammattikorkeakoulu.  

• Kaksikielisyyteen kasvaminen (2010) Hintikka, Jenni. Kemi-Tornion 

ammattikorkeakoulu.  

• Äidinkieli on ajattelun ja tunteiden kieli (2006) Vienonen, Leena. Lahden 

ammattikorkeakoulu.  
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Pro gradut:  

• Kaksikielisten päiväkoti-ikäisten lasten kielellisten taitojen dynaaminen arviointi: 

Pilottitutkimus (2017) Rantanen Eveliina. Helsingin yliopisto.  

• Monikulttuurisuus lastentarhanopettajien ja luokanopettajien työssä (2019) 

Suominen, Annika. Helsingin yliopisto.  

• Sensitiivisyys varhaiskasvatuksen vuorovaikutustilanteissa monikulttuuristen lasten 

näkökulmasta (2018) La Serna Kanevets, Liudmila. Helsingin yliopisto.  

• Kaksikielisten päiväkoti-ikäisten lasten kielellisten taitojen dynaaminen arviointi: 

Pilottitutkimus (2017) Rantanen Eveliina. Helsingin yliopisto.  

• Kokemuksia kasvamisesta kahden kulttuurin välissä – ”On ylpeä siitä, eikä yhtään 

häpeillä sitä, mistä oikeesti on” (2011) Järvenpää, Teija. Kasvatustieteen pro gradu-

tutkielma. Tampereen yliopisto.  

• Kaksikulttuurisissa perheissä tapahtuva lasten etninen sosialisaatio ja etnisen 

identiteetin muodostuminen : diskurssianalyyttinen näkökulma (2011) Vuori, Anna-

Riikka. Sosiaalipsykologian pro gradu- tutkielma. Helsingin yliopisto.  

• Yksi- ja kaksikielisessä ympäristössä kasvaneiden neljävuotiaiden fonologinen 

tietoisuus (2008) Ylhäinen, Marika. Psykologian laitoksen pro gradu -tutkielma. 

Tampereen yliopisto.  

• Identiteettejä etsimässä : tapaustutkimus suomalaisen äidin ja gambialais-

suomalaisten tyttärien erilaisista identiteeteistä peilattuna joidenkin gambialaisten 

naisten identiteetteihin (2000) Oikarinen-Jabai, Helena. Kehityspsykologian pro 

gradu – tutkielma. Jyväskylän yliopisto.  

 

Väitöskirjat:  

• Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva 

Suomi (2007) Rastas, Anna. Sosiologian ja sosiaalipsykologian väitöskirja. 

Tampereen yliopisto.  

  

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/191275
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/191275
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300807
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/236283
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/236283
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/191275
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/191275
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/82838
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/82838
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/24874
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/24874
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/79018
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/79018
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.852217
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.852217
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.852217
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/67726
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/67726


Kahden kulttuurin parisuhde ja perhe  

Opinnäytetyöt:  

• Kahden kulttuurin välissä: Opas maahanmuuttajanuorille seurustelusta, avioliitosta 

ja seksuaalisuudesta (2018) Jakobson, Stella; Hiekkinen, Mirva; Sivenius, Lilli. 

Humanistinen ammattikorkeakoulu.  

• A multisensory approach to strengthening the development of multicultural identity 

: A support for Parents (2018) Sigobodhla, Taisekwa. Laurea ammattikorkeakoulu.  

• ”Lapsistamme tulee toivottavasti maailmankansalaisia, jotka ottavat ihmiset 

ihmisinä”: Verkkokysely monikulttuurisille perheille (2017) Ahmaoja, Laura. Laurea 

ammattikorkeakoulu. 

• Rakkautta yli rajojen: Avioliiton perusteella Suomeen muuttaneiden brasilialaisten 

kokemuksia sopeutumisesta (2016) Rodrigues, Anni. Diakonia ammattikorkeakoulu.  

• Challenges of multicultural relationships: Finnish males’ perspective (2012) 

Hirvonen, Ewa. Diakonia-ammattikorkeakoulu.  

• Äitiys kahden kulttuurin välissä (2007) Barton, Mirva. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu JAMK.   

Pro gradut:  

• Suomalais-iranilaisten perheiden juhlakulttuuri pääkaupunkiseudulla (2008) Mäkelä, 

Nadja. Uskontotieteen pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto.  

  

Väitöskirjat:  

• Maahanmuuttajan puolisona Suomessa : Narratiivinen tutkimus kestävistä 

monikulttuurisista avioliitoista (2014) Anglé, Jaana.  Kasvatustieteiden väitöskirja. 

Lapin yliopisto.  

• Relational dialectics in intercultural couples’ relationships (2011) Cools, Carine. 

Viestinnän väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.  

https://www.theseus.fi/handle/10024/146907
https://www.theseus.fi/handle/10024/146907
https://www.theseus.fi/handle/10024/156443
https://www.theseus.fi/handle/10024/156443
https://www.theseus.fi/handle/10024/129319
https://www.theseus.fi/handle/10024/129319
https://www.theseus.fi/handle/10024/107768
https://www.theseus.fi/handle/10024/107768
https://www.theseus.fi/handle/10024/50283
https://www.theseus.fi/handle/10024/19176
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/21698
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61683
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61683
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1191887


Muut tutkimukset:  

• Puolisona maahanmuuttaja. Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa ja 

muuttosuunnitelmat (2015) Sjöblom-Immala, Heli. Kunnallisalan kehittämissäätiön 

tutkimusjulkaisu.  

• Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina (2014) Heikkilä, Elli, Oksi-Walter Päivi & 

Säävälä, Minna. Siirtolaisinstituutin julkaisu.  

• Rakkautta, rikkautta ja ristiriitoja. Suomalaisten solmimat kaksikulttuuriset avioliitot 

(2012) Lainiala, Lassi & Säävälä, Minna. Perhebarometri 2012. Väestöliitto.  

• Monikulttuurinen perhe (2009) Päivi Oksi-Walter, Jonna Roos, Ritva Viertola-

Cavallari. Kirja.  
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