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Monimuotoisuus luo rikkautta

Tässä numerossa:

Sonja Sulkakoski

Väestön monimuotoisuus ja –kulttuurisuus tarjoa
mahdollisuuden kaikille yhteisön jäsenille.
Maahan muuttaja on henkilö, joka on muuttanut
Suomeen ja Raahen seudulle toisesta maasta.
Tullessaan hän on tuonut mukanaan oman kulttuuriperinnön, kielen/ kielet ja ehkä uskonnonkin.
Kotoutumisen kaksisuuntaisuus tarkoittaa sitä, että
maahan muuttanut henkilö muokkaa omia tapojaan ja totuttelee uuden kotimaan käytäntöihin.
Vastaavasti täällä asuvat ihmiset ja palvelun tuottajat saavat mahdollisuuden oppia uutta sekä
muokata omia käsityksiään ja käytäntöjä.
Kotouttaminen tarkoittaa viranomaisten ja muiden
tahojen tarjoamien kotoutumista edistävien palveluiden ja toimintojen tarjoamista. Sen lisäksi maahan muuttaneen henkilön kotoutumista voivat
edistää kaikki tahot ja ihmiset.

Tämän julkaisun
tavoitteena on
tuoda esiin ajankohtaisia asioita ja
tarjota tietoa
kotouttamisesta.
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Raahen seudun kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024
Sonja Sulkakoski

Raahen alueen kuntien
ja kuntayhtymän, oppilaitoksien ja yhdistysten
edustajia on nimetty kotouttamisohjelman laadintatyöryhmään.

nen on annettu RASHKYn
aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Hanna Sippalalle
ja projektikoordinaattori
Sonja Sulkakoskelle tehtäväksi.

Työryhmään kuuluu kaksikymmentä eri alojen
ammattilaista. Kotouttamisohjelman laadintaprosessista huolehtimi-

Ensimmäinen tapaaminen
kotouttamisohjelman laadinnan puitteissa pidettiin
15.12.2020.

Työskentelyn tavoitteena on saada alueelle
strateginen työkalu, jonka avulla kotouttamisen
toimenpiteitä voidaan
toteuttaa tavoitteellisesti
ja linjassa alueen tarpeiden kanssa.

Erityiset kiinnostuksen kohteet:
•

Kotoutumisselonteon
lausuntokierros käynnistyy tammikuussa
2021

•

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on
aloittanut yhteisölähtöisen kotoutumisen
edistämismallin selvitystyön. Selvityksen
on tilannut Työ-ja
elinkeinoministeriö

Hyvän Arjen Askeleet (S21647)

Hankkeemme järjestää myös
asiakaslähtöisiä infotilaisuuksia
ja tapahtumia sekä, kieli- digi–
ja harraste kerhoja. Tavoitteena
käytännön suomen kielen ja työkulttuurin oppiminen tekemisen
kautta.

Arexie Rönkä

Hei! Olen Arexie Rönkä Hyvän
Arjen Askeleet-hankkeen projektipäällikkö.
Hankkeemme on ELYkeskuksen rahoittama ja Raahen
kaupungin kaupunkikehittämisen
ja näkyvyyden yksikön toteuttama (ESR) hanke ja sen toteutusaika on 1.4.2019– 31.7.2021.
Tavoitteena edistää Raahen sekä Siikajoen alueen maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta, hyvinvointia, elinikäistä oppimista sekä aktiivisuutta matalankynnyksen palveluiden sekä kieli
– ja teemakerhojen kautta.
Minä toimin Raahessa ja hanketyöntekijämme Jacqueline Aguilera Velásquez toimii Siikajoella
Meidän asiakaskuntamme on
hyvin monikulttuurinen ja moninainen, edustavat eri kieli– kulttuuri– ja etnisiä ryhmiä, sekä heidän elämäntilanteet ja taustat

vaihtelevat laidasta laitaan. Kuitenkin, kaikkia yhdistää halu integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.
Hankkeemme kautta olemme
todenneet, että suurin osa asiakkaista tarvitsevat ruohonjuuritason pitkänjäänteisen ohjaus- ja
neuvontapalvelua arki- sekä viranomaisasioissa. Suomen palvelujärjestelmä, sähköisten asiointipalveluiden käyttöä ja monet
muut käytännön asiat eivät ole
aina itsestään selviä.

Meidän kerhot ovat avoimia kaikille myös kantaväestolle, paikallisille järjestöille ja yhdistyksille
näin voidaan edistää hyviä etnisiä suhteita sekä kaksisuuntaista
kotouttamista!
Työ on hyvin monipuolista ja palkitsevaa, koska saa auttaa asiakkaita konkreettisesti ja olla
mukana heidän kiehtovalla kotoutumismatkalla!

Meidän hankkeella on ollut merkittävä rooli tarjoamaan matalan
kynnyksen asiakaslähtöistä yksilöohjausta sekä toimimaan tehokkaana linkkinä asiakkaiden,
että julkis—, yksityis- ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Seutukunnallinen kotouttamiseen keskittyvä hanke
Sonja Sulkakoski

Raahen seudulla on alkanut
Työ– ja elinkeinoministeriön rahoittama Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden
koordinaation käynnistäminen
Raahen seudulla - hanke.

tävät palvelut tulee rakentaa ja
millaisia kotoutumisen prosesseja alueella tarvitaan. Kehittämistyön keskiössä on maahan muuttaneiden tarpeet ja ajatukset.

Hankkeen toimenpiteet rakentuvat verkostojen, palveluiden ja
Hankkeen tavoitteena on oleprosessien kehittämisen, osallismassa olevien kotouttamiseen
tumisen mahdollistamisen ja
liittyvien toimintojen ja palveluiosaamisen vahvistamisen teeden yhteensovittaminen sekä
mojen alle. Lisäksi hankkeessa
verkostojen kartoittaminen.
tehdään sekä alueellista että valLisäksi hankkeen avulla pyritään
takunnallista yhteistyötä muiden
löytämään yhteinen näkemys
vastaavien hankkeiden kanssa.
siitä, miten seutukunnassa tulevaisuudessa kotouttamista edis-
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Tällä hetkellä hankkeessa on
menossa nykytilan kartoitusvaihe. Jotain ideoita ja ajatuksia on
jo syntynyt.

Hanketyöskentelyn tueksi on tarkoitus rakentaa ohjausryhmä sekä muutama muu ryhmä, joissa
on mahdollista käydä vuoropuhelua kotouttamisesta ja kotoutumisesta.
Hankkeeseen on palkattu projektikoordinaattoriksi Sonja Sulkakoski, joka aloitti työtehtävässään 16.11.2020. Hanke kestää
31.8.2021 asti.

Kotoutuminen ja kotouttaminen Raahen seudulla

Kurkistus kotouttavaan sosiaalityöhön
Hanna Sippala

Hei! Olen sosiaaliohjaaja Hanna Sippala ja työskentelen RSHKY:n aikuissosiaalityössä.
Työhöni kuuluu muun sosiaalityön lisäksi kotouttavan sosiaalityön palvelut. Kotouttavan sosiaalityön tarkoituksena on se, että maahan muuttanut
kotoutuja saa valmiudet ja perustaidot integroitua uuteen kotimaahansa.
Hän tarvitsee riittävästi ohjausta ja neuvontaa, jotta hän ymmärtää suomalaisen palvelujärjestelmän toiminnan ja löytää tarvitsemansa palvelun.
Sosiaalityön palveluina ovat pakolaisten vastaanottojärjestelyt, alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, psykososiaalinen tuki ja moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Sosiaalityö auttaa kotoutujia myös esimerkiksi perheenyhdistämisprosesseissa, lausuntojen tekemisessä maahanmuuttoviranomaisille ja taloudellisen tuen hakemisessa.

Työni on mielenkiintoista, vaihtelevaa ja hyvin palkitsevaa. Koen, että opin
joka päivä jotain uutta kotouttamisesta ja olen onnekas, että saan olla
osana kotoutujan kotoutumisprosessia.

Terveiset Ruukin vastaanottokeskuksesta!
Anitta Ravaska

Olen Anitta Ravaska ja työskentelen täällä vastaanottokeskuksessa sosiaaliohjaajana.
Ruukin vastaanottokeskuksessa
on 93 keskusmajoittujaa ja 44
yksityismajoittujaa. Työntekijöitä
on yhteensä 13, joihin lukeutuu
johtaja, kaksi sosiaaliohjaajaa,
sairaanhoitaja, sihteeri, suomen
kielen opettaja ja ohjaajia.
Vastaanottokeskus järjestää turvapaikanhakijoiden asumisen,
sekä sosiaali- ja terveyspalvelut
turvapaikkaprosessin ajan

Kuntien kotoverkosto
Sonja Sulkakoski

Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän, oppilaitosten sekä ELYn
työntekijöistä koostuva kotoverkosto-työryhmän toiminta on alkanut vuonna 2019 ELYn ehdotuksesta. Vuonna 2020 kotoverkosto kokoontui kahdesti kevään
aikana.
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Tehtäväni on tarjota keskusmajoituksessa oleville asiakkaille
sosiaalipalvelut turvapaikkaprosessin aikana. Toinen sosiaaliohjaajamme vastaa yksityismajoittujien sosiaalipalveluista.
Työtehtäviämme ovat mm. ohjaus ja neuvonta turvapaikkaasioissa, vastaanottoraha- ja täydentävän vastaanottoraha päätösten tekeminen ja maksaminen, tukikeskusteluiden järjestäminen, viranomaisyhteistyö

”Työni vastaanottokeskuksessa on
hyvin mielenkiintoista ja antoisaa.
Vaikka työnkuva on laaja-alainen,
tuo se moninaisuudellaan työhön
miellekyyttä ja lähes joka päivä
oppii jotain uutta.”

Vastaanottokeskus on tärkeässä
roolissa turvapaikanhakijan arjessa ja omalla työllämme pyrimme tuottamaan asiakkaillemme
mahdollisimman laadukkaat vastaanottopalvelut koko turvapaikkaprosessin ajan.

Tapaamisissa on keskusteltu
muun muassa kotoutumiskoulutuksista, kotoutumisen
koordinaatiosta sekä uudistuvasta kotouttamislaista ja
sen vaikutuksista
Kuntien kotoverkoston toiminta
jatkuu ja tavoitteena on seuraavaksi kokoontua Pyhäjoella kuulemaan alueen kuulumisia sekä
keskustelemaan.

Verkoston avulla kotouttamisalan
asiantuntijoilla on mahdollista
saada ajantasaista tietoa sekä
kehittää yhdessä toimintoja ja
palveluita
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Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymä
Rantakatu 8 ovi 7, 3.krs
92100 RAAHE
Sonja Sulkakoski 040 135 8563
Hanna Sippala
040 135 8080
etunimi.sukunimi(at)ras.fi

Löydät meidät myös
Internetistä:
example.com

Sujuvaa ja toimintakykyistä arkea

Tämän julkaisun tarkoituksena on
koota yhteen kotoutumiseen ja
kotouttamiseen liittyviä asioita.
Ilmestyvä numero on ensimmäinen,
tavoitteena luoda säännönmukainen
julkaisukäytäntö.
Kotouttamisen ajankohtaisista asioista
on eri toimijoiden mahdollista kirjoittaa.
Ideoita ja valmiita lyhyitä tekstejä voi
lähettää sonja.sulkakoski(at)ras.fi.
Seuraava numero ilmestyy alkuvuodesta 2021

Pyhäjoella kotoudutaan hanke- ja vapaaehtoisvoimin
Katinka Käyhkö

Pyhäjoen kuntaan muuttavien
kansainvälisten asukkaiden viralliset kotouttamiseen liittyvät palvelut hoidetaan pitkälti Raahessa
ja Oulussa. Pyhäjoelle muutetaan erityisesti työn takia ja perhesyistä. Suomeen töihin tuleva
jää usein osattomaksi virallisista
ohjauspalveluista sekä kotokoulutukseen kuuluvista suomen
kielen ja kulttuurin opinnoista.
Tarvittava tieto on osattava etsiä
itse tai se on saatava työnantajalta.
Kesästä 2019 alkaen Pyhäjoella
on toiminut Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke, joka
yhdessä paikkakunnan yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa järjestää toimintaa ja
palveluja helpottamaan ihmisten
arjessa tapahtuvaa kotoutumista.

Hankkeen kaksi työntekijää tarjoavat yksilö- ja ryhmäohjausta
liittyen mitä moninaisimpiin kysymyksiin puolison työnhausta lasten harrastuksiin, henkilökorteista terveydenhuoltoon ja suomenopiskeluun. Hanke järjestää
myös kaikille avoimia tapahtumia, opintoretkiä ja koulutuksia,
joissa pitkäaikaiset pyhäjokiset ja
vasta hiljattain paikkakunnalle
muuttaneet pääsevät tutustumaan toisiinsa puolin ja toisin
kielitaidoista riippumatta. Korona-aika on toki rajoittanut näitä
mahdollisuuksia tuntuvasti.
Keväälle 2022 jatkuva hanke kokoaa kotoutumista tukevaa verkostoa sekä edistää kunnan
viestinnän ja palvelujen kehittämistä huomioimaan myös muualta Suomeen muuttaneiden tarpeita. Vapaaehtoisvoimin toimivat kielitukipalvelu, paikallisluotsi

- ja harrastuskaveritoiminta sekä
tandem-kieliopiskelu jatkuvat toivottavasti vielä kauan hankkeen
jälkeenkin.
Lisätietoja: www.pyhajoki.fi/
tervetuloa

