
INY 

Irakin naisten

yhdistys ry



Keitä olemme ? 

INY tukee maahan muuttaneita naisia edistämällä heidän asemaansa perheessä ja yhteiskunnassa. Iso 

osa INY:n toiminnasta liittyy naisten opiskelu- ja työelämän tukemiseen. Naisten kokonaisvaltainen 

kotoutuminen on tärkeää, sillä se ehkäisee maahanmuuttajanaisten syrjäytymistä.

INY:llä on kolme hanketta: TeKo, Sumer ja KoTu.

Vuonna 2000 INY:n perusti joukko rohkeita irakilaisnaisia, jotka halusivat puolustaa naisten oikeuksia. 

Tärkeä työ jatkuu maahanmuuttajanaisten parissa. 



INY:n perusperiaate

Naisten kokonaisvaltainen
kotoutuminen on tärkeää, 

sillä se ehkäisee
maahanmuuttajanaisten ja 

heidän perheidensä
syrjäytymistä.



Työelämää kohti –toiminta

INY:n Työelämää Kohti (TeKo)- toiminnan tavoitteena on edistää

maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. 

TeKo-hankkeen toiminnat ovat avoimia kaikille maahan muuttaneille naisille. 



Suomen kielen ryhmät

Vertaistukiryhmät

Perusdigitaitokursseja

Yksilöohjausta

Läksytuki

Mitä

TeKo tarjoaa?

Liikunta- ja hyvinvointiryhmät

Tarjoamme lastenhoitoa ryhmien aikana!



VERTAISTOIMINTA

• Ansioluettelo

• Työhakemus

• Työhaastattelu

• Ammattiyhdistykset

• Työntekijöiden oikeudet

• Työkulttuuri

• Oman yrityksen perustaminen

Työelämä Suomessa vertaistukiryhmät

• Keskusteluryhmät

• Retket

• Käsityö

• Kauneustuokiot

• Kokkailu

• Liikunta

Toiminnallinen vertaistuki

Vertaistukiryhmät omalla äidinkielellä



DIGIKURSSIT 

• Tietokoneen käyttäminen

• Sähköpostin luominen ja 

käyttäminen

• Tietokoneen käyttäminen

työelämässä, arjessa ja opiskelussa

• Digipalveluiden käyttöön

tutustuminen.

• Älypuhelimen käyttäminen

• Sosiaalisen median käyttäminen

• Sovellusten hyödyntäminen



YKSILÖOHJAUS 

Työelämä

TYÖNHAKU, CV:N TEKEMINEN, 

TYÖHARJOITTELUPAIKAN TAI 

KOULUTUKSEN ETSIMINEN,

KOTOUTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT JA 

PALVELUJÄRJESTELMÄN 

KÄYTTÄMINEN

Muut asiat

PERHEASIAT KUTEN LASTEN 

KASVATUS JA

OLESKELULUVAT JA 

KANSALAISUUS, TERVEYS, 

ASUMISEEN JA ELÄMISEEN 

LITTYVÄT ASIAT



LÄKSYTUKI

Tarjoamme tukea ja 

opastusta

koulutehtävien kanssa.

Enemmistö osallistujista

on peruskoulua tai 

ammattikoulua käyviä

naisia.



Hyvinvointiryhmät

Toimintojen sisältö riippuu INY:n työntekijöiden, 

vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja

kohderyhmäläisten osaamisesta ja vaihtelee

kausittain. Sitä järjestetään koulujen lomien aikana, 

jolloin järjestön muu toiminta on tauolla. 

Vuoden aikana toteutetaan ainakin kielikahvila ja 

käsityöryhmä sekä kauneudenhoitotuokioita ja 

ruoanlaittokertoja.



Yli 1-vuotiaille lapsille tarjotaan lastenhoitoa

äitien osallistuessa toimintaan. 

Leikimme lasten kanssa sisätiloissa ja 

harjoittelemme suomen kieltä, mutta säästä

riippuen käymme joskus myös ulkona. 



INY:n Uusi Kotimaa tutuksi (KoTu)- hankkeen tavoitteena on kotona pieniä

lapsia hoitavien maahanmuuttajanaisten äitien ja näiden perheenjäsenten

kotoutumisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen yhteiskuntaorientaatio

kurssien ja vapaa-ajan ryhmien avulla.

Uusi Kotimaa tutuksi - hanke



Sumer -hanke pyrkii estämään kunniaan liittyvän väkivallan ja ennalta ehkäisemään

niitä vaikuttamalla nuorten ja aikuisten asenteisiin.

Sumer -hankkeessa järjestämme maahan muuttaneille heidän omalla kielellään

toimivia ryhmiä, joissa keskustelemme kunniaan liittyvästä väkivallasta, Suomen

lainsäädännöstä, ihmisen omista oikeuksista sekä kerromme tarjolla olevista

matalan kynnyksen palveluista.

Sumer -hanke



Löydät meidät

Kontulankuja 1-3G
00940 Helsinki

Seuraa meitä 

www.iny.fi

INY ry

iny_ry

iny_ry

YHTEYSTIEDOT

Jana Turk
Toiminnanjohtaja
jana.turk@iny.fi
044 901 6311

Ala Saeed
Hallituksen puheenjohtaja
ala.saeed@iny.fi
040 545 3089

Hallinto

Työllisyyttä kohti- hanke

Sirwa Farik
Sumer -hanke
projektikoordinaattori
sirwa.farik@iny.fi
044 244 7360

Rose-Marie Kivijärvi
TeKo -toiminta
Asiantuntija
rosemarie.kivijarvi@iny.fi
041 314 8676

Kalida Abdulkarim
TeKo -toiminta
projektityöntekijä
kalida.abdulkarim@iny.fi
044 977 0776

Uusi Kotimaa tutuksi - hanke

Fatimzahra Sefiani
KoTu -hanke
projektikoordinaattori
fatimzahra.sefiani@iny.fi
041 313 7313

Sumer -hanke


