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Lempiäinen, Iina (2019): MIKÄ TÄMÄ TUNNE ON? – Tunnetaitokurssin kehittäminen Opetuskoti
Mustikan syrjäytymisvaarassa oleville maahanmuuttaja-asiakkaille
Yusuf, Hanna (syksy 2019): Maahanmuuttaja äitien identiteetin uudelleen rakentuminen Suomeen
saapuessa- Kulttuuri ristiriidat omien lasten kasvatuksessa. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö
Kaunio, Anu (2018): Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla :
monikulttuurisen osaamisen verkkokoulun luominen . (Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Jenni Tolonen (2018): "Töissä parempi kuin kotona" : Työvalmennus maahanmuuttajanaisten tukena
työelämän alkutaipaleella. Diakonia ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Männikkö, Johanna (2018): Monikulttuurista osaamista kehittämässä : koulutussuunnitelma
avoterveydenhuollon henkilöstölle. Turun ammattikorkeakoulu,opinnäyte
Björkdahl, Anniina (2018): Varhaiskasvatus tukemassa maahanmuuttajataustaisen lapsen
kotoutumista : kehittämismalli Turun kaupungin varhaiskasvatuksen organisoimalle
maahanmuuttajataustaisten lasten lastenhoitoryhmälle, Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Tähtinen, Tiina; Valonen, Janina; Vuori, Janina; Ylinen, Elisa (2018): Tyttöjen ja naisten
ympärileikkausten ennaltaehkäisy : esite maahanmuuttajanaisille, Turun ammattikorkeakoulu,
opinnäyte
Niemelä, Jenni; Nummikoski, Emmi (2018): Ensiaputaitojen ohjaaminen maahanmuuttajille : lasten
ensiapu, Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Sajanti, Katja (2018): Liikettä ja iloa arkeen : toimintamalli maahanmuuttajanaisten fyysisen
aktiivisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Tuominen, Annukka(2018): Laboratorion potilasohjeiden kehittäminen maahanmuuttajille :
palvelumuotoilua soveltaen. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Kulmala, Veera; Lindroos, Suvi (2018): Ensiaputaitojen kehittämispäivä maahanmuuttajille. Turun
ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Tuononen, Meri; Vallius, Teemu; Vauhkonen, Emmi (2018): Monikulttuurinen osaaminen
sairaanhoitajan työssä. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Söderholm, Jasmin; Heikkinen, Milla (2018): Kansallinen rokotusohjelma tutuksi : selkokielinen esite
maahanmuuttajille. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Oja Tuulia (2017): Hei mä haluan töihin! Mitä nyt? : Maahanmuuttajanaisten työllistymistä
edistämässä Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Aittomäki, Katja; Kuoppala, Fannimaija; Rintaniemi, Sini; Virtanen, Anniina (2017): Maahanmuuttajien
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy : maahanmuuttajanaisryhmän terveysneuvonta. Turun
ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Kallionpää, Jenni; Liukko-Sipi, Katri; Shirmohammadi, Fariba; Vuola, Mari (2017): Ravitsemuskurssi
maahanmuuttajien kotoutumisen tukena. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Maniscalco, Anna; Marenkova, Elisaveta; Mäkinen, Niina (2017): Unen tukeminen : selkokielinen
verkkoesite maahanmuuttajille. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Aihonen, Jenna; Peltonen, Linda; Tuomi, Jenna (2017): Maahanmuuttajaperheen ajanhallinta arjessa
ja lapsen sairastuessa. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Marinica, Susanna; Mattila, Livia; Siivola, Sanni; Tamminen, Kaisu (2017): Seksuaaliterveysneuvontaa
maahanmuuttajanaisille : neuvontatapahtuma Opetuskoti Mustikassa. Turun ammattikorkeakoulu,
opinnäyte
Kipinoinen, Riitta (2017): Maahanmuuttajanaisten terveyspalvelujen tarve. Turun
ammattikorkeakoulu,opinnäyte
Kärkkäinen, Meri; Piiparinen, Nanni; Suhonen, Emilia; Svärd, Vera (2017): Maahanmuuttajanaisten
syöpäseulontoihin osallistuminen Suomessa : esite syöpäseulontoihin osallistumisen lisäämiseksi
Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Naaranoja, Krista (2017) : Toiminnallisella kielen oppimisella tukea kotoutumiseen : opas nuorten
maahanmuuttajien kanssa työskentelevien työn tueksi. Turun ammattikorkeakoulu, opinnäyte
Rönkkö, Taina (2010): Maahanmuuttajanaisten asumiskokemukset Turussa-Haastattelututkimus
sosiaalisten suhteiden merkityksestä asumisessa. Turun yliopisto, sosiologia, Pro gradu-työ
Luotoniemi, Kaisu (2008): Uusi kotimaa? Maahanmuuttajanaisten kokemuksia kotoutumisestaan
Suomeen. Turun yliopisto, sosiologian Pro gradu-työ
Tähti, Päivikki (2008): ”Tarkoitus olisi olla ihminen ihmisten joukossa” Muu Maa Mustikka-projektin
opetuskoti maahanmuuttajaperheiden kotouttamisen tukena. Tampereen yliopisto, sosiaalityön Pro
gradu-työ

