MEISTÄ

Vuonna 1988 perustettu Familia
ry on uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumaton yhdistys, jonka
toiminnan tarkoituksena on tukea
eri syistä Suomeen muuttaneiden
ja Suomessa syntyneiden ihmisten
kaksisuuntaista kotoutumista.
Yhdistys on johtava kahden kulttuurin
perheiden asiantuntija ja edunvalvoja.

ABOUT US

Familia, established in 1988, is a
politically and religiously non-affiliated
registered association. Our purpose is
to support the two-way integration of
people who have moved to Finland for
various reasons or have born in Finland.
The association is the leading expert
and advocate of intercultural families.

Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
+358 44 773 8628
info@familiary.fi
familiary.fi / en.familiary.fi
kahdenkulttuurinperheet
familia_ry
familia_ry

FAMILIA RY
Johtava kahden kulttuurin
perheiden asiantuntija
The leading expert of
intercultural families

K AHDEN KULT TUURIN PERHEILLE
FOR INTERCULTUR AL FAMILIES

DUO -TOIMINTA
Duo-toiminnassa kahden kulttuurin perheet tapaavat toisiaan erilaisissa ryhmissä kokemuksia ja
ajatuksia jakaen. Duo-toiminta tarjoaa myös asiantuntijatietoa ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja
tarpeisiin.
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Duo vanhempainvalmennus
Duo Äiti & vauva - & isäryhmät
Eroryhmät ja ja eroneuvonta
Webinaarit ja nettitoiminta
Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

DUO ACTIVITIES
In Duo Activities, intercultural families can meet in
different kinds of groups to share their experiences
and thoughts. The Duo Activities also offer expert
knowledge and support for various life situations
and needs.
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K AHDEN KULT TUURIN
PARI- JA PERHENEUVONTA

INTERCULTUR AL COUPLE
AND FAMILY ADVICE SERVICE

 Onko mielessäsi kahden kulttuuriin
perhe-elämään tai vanhemmuuteen
liittyviä kysymyksiä?
 Askarruttaako lapsen kasvatus tai kaksikielisyys?
 Onko parisuhteessasi haasteita,
joista haluaisit keskustella?
 Oletko ammattilainen ja kaipaat tietoa kahden
kulttuurin perheistä?

 Are you wondering about something related
to intercultural family life or parenting?
 Do you have questions about parenting
or bilingualism?
 Are there challenges in your intercultural
relationship that you would like to discuss?
 Are you a professional in need of information
on intercultural families?

Tarjoamme monipuolista parisuhdetta ja vanhemmuutta vahvistavaa toimintaa ja neuvontaa. Myös
ammattilaiset ja opiskelijat voivat kääntyä puoleemme kaksikulttuurisia pareja ja perheitä koskevissa
kysymyksissä. Maksuton pari- ja perheneuvontamme
toimii ajanvarauksella kasvotusten, puhelimitse,
sähköpostitse ja netissä.

We offer versatile activities and guidance that
strengthen intimate relationships and parenting.
The professionals and students of the field can also
contact us if they have any questions concerning
intercultural couples and families. Our free-ofcharge couple and family guidance is available
by appointment, either face-to-face, by phone,
via email or online.

Duo Family Training
Duo Mother & Baby & Fathers’ Groups
Divorce Groups and Counselling
Webinars and Online Activities
Volunteer and Peer Activities

HANKKEET

PROJECTS

KULJEN RINNALLASI
Vertaistoimintaa oleskelulupaa odottaville kahden kulttuurin perheille.

SIDE BY SIDE
Peer support activities
for intercultural families
waiting for a residence
permit.

Hankkeita rahoittaa STEA

The projects are funded by STEA

SUOMEN KIELEN KURSSIT
JA KIELIKERHOT

FINNISH COURSES
AND LANGUAGE CLUBS

Familian suomen kielen kurssit on suunnattu
ensi sijaisesti suomalaisten puolisoille. Kursseilla
huomioidaan suomea puhuvan puolison ja lähipiirin tarjoamat mahdollisuudet opiskelun tukena.
Järjestämme myös lasten kaksikielisyyttä tukevaa
ryhmätoimintaa.

Familia’s Finnish language courses are primarily
intended for the spouses of Finns. The courses
take into account the support a Finnishspeaking spouse and family networks can offer
for the language studies. We also organise
group activities for children to support their
bilingualism.

