
MEISTÄ

Familia is the leading expert and advocate of

intercultural families. We support the wellbeing 

of intercultural families by offering peer support 

and volunteer activities, information, and advice. 

Our diverse team strives to advocate for 

improvement in the social and legal systems in 

Finland, in order to better meet the needs of 

intercultural and multilingual families. We offer 

activities and support both nationally and locally.   

Familia on johtava kahden kulttuurin perheiden 

asiantuntija ja edunvalvoja. Tuemme perheiden 

hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja vapaaehtois-

toimintaa, tietoa ja neuvontaa. Monimuotoisen 

tiimimme tavoitteena on edistää kaksikulttuuristen 

ja kaksi-tai monikielisten perheiden huomioimista 

yhteiskunnassa sekä kehittää lainsäädäntöä ja 

palvelujärjestelmää tukemaan heitä. Tarjoamme 

toimintaa ja tukea valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Tukea, palveluja ja toimintaa kahden 
kulttuurin perheille ja ammattilaisille 

FOR INTERCULTURAL FAMILIES

KAHDEN KULTTUURIN PERHEILLE

Support, services and activities for 
intercultural families and professionals  

ABOUT US

OLE YHTEYDESSÄ MEIHIN!
GET IN TOUCH!

Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 44 773 8628

info@familiary.�

www.familiary.�

kahdenkulttuurinperheet

@familia_ry

@familia_ry

@familia-ry

•    Parisuhde 

•    Vanhemmuus 

•    Kaksi- ja monikielisyys 

•    Antirasismi 

•    Kotoutuminen 

•    Työllistyminen

•    Oleskelulupa-asiat 

•    Verkkokurssit ja oppaat

•    Koulutukset ammattilaisille ja opiskelijoille

•    Vapaaehtoismahdollisuudet

 

•    Relationship

•    Parenthood    

•    Bi- and multilingualism

•    Antiracism 

•    Integration 

•    Employment  

•    Residence permit matters

•    Online courses and guides

•    Trainings for professionals and students 

•    Volunteering opportunities

Finnish courses

Suomen kielen kurssit



Tuki, palvelut ja toiminta kahdenkulttuurille 

perheille. Jo yli 30 vuoden ajan olemme olleet 

edelläkävijäjärjestö kaksikulttuuristen perheiden 

hyvinvoinnin asialla Suomessa tarjoten vertaistukea 

ja vapaaehtoistoimintaa, tietoasekäneuvontaa. 

Tavoitteenamme on kehittää sosiaalipalveluita ja 

lainsäädäntöä vastaamaan paremmin kahden 

kulttuurinperheiden tarpeisiin.
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ABOUT US

BELINGUAL -HANKE BELINGUAL PROJECT

Tuemme alle kouluikäisten lasten monikielisyyden 

ja kahden kulttuurin identiteetin kehittymistä. 

Tarjoamme perhekerhotoimintaa eri kielillä, tukea ja 

työkaluja perheille sekä koulutusta ja materiaaleja 

perheitä kohtaaville ammattilaisille. 

 

Neuvontapalvelumme kattavat monipuolisesti esimerkiksi 

kahden kulttuurin parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja 

erotilanteisiin liittyvät kysymykset. Maksuton pari- ja 

perheneuvonta toimii ajanvarauksella kasvotusten, 

puhelimitse, sähköpostitse ja netissä. Myös ammattilaiset 

ja opiskelijat voivat kääntyä puoleemme kaksikulttuurisia 

pareja ja perheitä koskevissa kysymyksissä.

NEUVONTAA JA OHJAUSTA ADVICE AND COUNSELLING
Our advice service covers a wide range of issues, 

including intercultural relationship issues, parenthood,

break-up and divorce. The free-of-charge couples and 

families guidance is available by appointment 

face-to-face, by phone, email or online. We also offer 

support to professionals and students in matters 

relating to intercultural couples and families.

 

Supports the development of under school-aged 

children's multilingualism and intercultural identity. 

This is done by offering family club activities in 

different languages, providing support and resources 

to families as well as training and materials for 

professionals working with multilingual families.  

VERTAISTOIMINTA
Koulutettujen vapaaehtoisten ohjaamissa 

Duo-ryhmissä osallistujat voivat vaihtaa ajatuksia 

ja kokemuksia turvallisessa ilmapiirissä. Duo-ryhmät 

keskittyvät erilaisiin kahden kulttuurin perheiden 

elämäntilanteisiin:

•  Duo Olohuoneet

•  Duo Äiti & vauva -ryhmät

•  Duo Isäryhmät

•  Duo Taaperot -ryhmät

•  Duo Tukiryhmät

   

•  Duo Työnhakuryhmät

Järjestämme myös ammattilaistemme ohjaamaa 

Duo vanhempainvalmennusta vauvaa odottaville 

kahden kulttuurin pareille.

PEER ACTIVITIES
Led by trained volunteers, our peer support 

groups are venues for connecting with one another 

and sharing experiences in a safe environment.

Duo groups target a variety of intercultural family 

situations:

•  Duo Living Rooms

•  Duo Mother & Baby Groups

•  Duo Father’s Groups

•  Duo Toddler Groups

•  Duo Support Groups

•  Duo Job Hunting Groups

•  Duo Integration Groups

 
We also organise Duo Family Training for intercultural 

couples expecting a baby. The training is led by 

our experts.

•  Duo Kotoutumisryhmät


