MUISTIO

Tapaamisen tarkoitus: Ukrainan sodan vaikutukset Raahen seudulla yhteistyöryhmä
Kokouspaikka: TEAMS-kokous
Päivänmäärä: 29.4.2022 klo 13:00-14:45
Kirjaaja: Sonja Sulkakoski
Läsnäolijat: SPR Oulun piiri, Raahen seurakunta, Kummatti, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Raahen kaupunki,
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kokonaistilanne
• Raahen seudulla olevat kaksi Ruukin vastaanottokeskukseen kuuluvaa toimipistettä Ruukissa ja Raahessa
ovat lähes täynnä. Ukrainalaisten lisäksi vastaanottokeskuksissa asuu myös muista maista tulleita. Lisäksi
vastaanottokeskusten kirjoilla on yksityismajoittujia, jotka asuvat eri puolilla seutukuntaa.
Vastaanottokeskuksissa asuvat tai kirjoilla oleville aikuisille tarjotaan tai tullaan lähitulevaisuudessa
tarjoamaan suomen kielen opetusta sekä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Peruskouluikäiset lapset
ovat aloittaneet koulunkäynnin.
Muutama on jo työllistynyt ja myös työllistymistä edistäviä palvelupolkuja kehitetään yhteistyössä
paikallisten toimijoiden sekä TE-palveluiden kanssa.
•

Raahen kaupungin vapaa-aikaan liittyviä harrastus- ja muita toimintamahdollisuuksia on aktiivisesti
työstetty sekä nuoriso- että liikuntapalveluissa. Nuorisopalvelut ovat yhteistyössä perusopetuksen kanssa
tarjonneet ukrainalaisille lapsille ja nuorille toimintamahdollisuuksia.
Raahe opiston kurssitarjonta mahdollistaa suomen kielen opiskelun. Kursille on löytänyt myös useampi
ukrainalainen. Erilaisia yhteistyökuvioita on suunnitteilla kesän ja syksyn osalta.
Raahen seudun kehityksessä pohditaan keinoja tukea ukrainalaisia ja myös muita työllistymisessä ja
yrittäjyydessä. Ukrainaa hallitseva työntekijä on auttanut ja tukenut ukrainalaisia käytännön erilaisissa
tilanteissa, kuten työllistymisessä.

•

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluissa Ukrainan sodan vaikutukset ovat
vielä tässä vaiheessa vähäiset. Erilaisia alustavia suunnitelmia on tehty siltä varalta, mikäli sosiaali- tai
terveyspalveluiden palvelutarve kasvaa.

•

Koulutuskuntayhtymä Brahe kartoittaa ja tekee alustavia suunnitelmia opetuksen osalta yhdessä eri
toimijoiden kanssa.

•

Vuokra-asuntoja tarjoavat Kummatti on vuokrannut asuntoja sekä vastaanottokeskuksen että
yksityismajoittujien käyttöön.

•

Raahessa asuvat ukrainalaiset perheet voivat osallistua seurakunnan perhekahvilan toimintaan, vaikka
juuri nyt palvelun tarve on vähentynyt. Kesän osalta on suunnitelmissa puistotoimintaa, johon kaikki
ovat tervetulleita.

•

SPR Oulun piiri on mukana Raahen vastaaottokeskuksen arjen suunnittelussa sekä
vapaaehtoistoiminnassa. SPR Raahen osaston ylläpitämään kohtaamiskahvilaan Praatiin ovat kaikki
tervetulleita keskiviikkoisin.

Työryhmän toiminta päättyi ja uutta tapaamisaikaa ei sovittu. Tarvittaessa työryhmä kutsutaan koolle.
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