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KotoNeuvo neuvonta– ja ohjauspiste
Anitta Ravaska

Neuvontapisteeseen voi
soittaa tai asioida paikan päällä.

KotoNeuvo tarjoaa neu-

vonta- ja ohjauspalvelua maahan muuttaneille Brain Centerillä,
samoissa tiloissa työllisyyden kuntakokeilun
kanssa. Osoitteessa
Rantakatu 5 D 1.krs,
Raahe
KotoNeuvo on Maahanmuuttajien ohjaus- ja
neuvontapalveluiden
koordinaation käynnistäminen Raahen seudulla- hankkeen aikana
kehitetty neuvontapiste,
jossa palvellaan maahan muuttaneita kotoutumiseen liittyvissä asioissa.
Hanketta rahoittaa Työ–
ja elinkeinoministeriö

SOMESSA
@kotoneuvo
@kotoneuvo # kotoneuvo

Puhelinaika on maanantaisin ja tiistaisin
kello 9-10 ja ilman
ajanvarausta neuvontapisteelle voi tulla samoin päivinä, tiistaisin
ja keskiviikkoisin
kello 10-12.

KotoNeuvo
kotoneuvo@ras.fi

040 135 8589

Sonja Sulkakoski
Anitta Ravaska

040 135 8563
040 135 8588

Asiakkaita palvellaan
ajanvarauksella myös
muina aikoina. KotoNeuvo palvelee suomeksi ja englanniksi,
sekä tulkattuna useimmille kielille.
KotoNeuvoon voi olla
yhteydessä, kun tarvitsee apua esimerkiksi
asumiseen tai vapaaaikaan liittyvissä asioissa, oleskelulupiin liittyvissä asioissa sekä esimerkiksi lomakkeiden
täytössä.
KotoNeuvo tekee yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa ja yhteistyön
avulla asiakasta voidaan palvella monissa
eri asioissa.

kotoutuminen.fi verkkopalvelu
Sonja Sulkakoski

Kesäkuussa avautuu
kotoutuminen.fi sivusto. Aluksi julkaistaan
beta-versio, jota kehitetään kesän aikana.

Verkkosivustolla on
tietoa kotutumisesta,
lainsäädännöstä, koulutukista sekä muista
mielenkiintoisista asioista.

Verkkosivusto korvaa
kotouttaminen.fi sivuston. Tutustu sivustoon
Ajankohtaista - Kotoutuminen
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Hyvän arjen askeleet—hanke
Arexie Rönkä

ESR- hanke Hyvän arjen askeleet
Raahen kaupunki on päätoteuttajana
ja Siikajoen kunta osatoteuttajana
1.4.19 - 31.7.21.
Minä toimin Raahessa ja hanketyöntekijämme Jacqueline Aguilera
Velásquez Siikajoella. Hankkeemme
on päättymässä heinäkuussa, joten
tunnelma on ollut haikea. Tavoitteet
ovat täyttyneet asiakasmäärän (145
asiakasta, tavoite 90), sosiaalisen
osallisuuden, elinikäisen oppimisen,
hyvinvoinnin sekä aktiivisuuden osalta, joten emme voi muuta kuin olla
tyytyväisiä ja iloita. Saimme kunnian
tavata ja auttaa ihmisiä noin kahdestakymmenestä eri maasta, hyvin erielämäntilanteessa olevia, työttömiä,
työssäkäyviä, opiskelijoita, kuntouttavassa toiminnassa, oleskelulupalaisia
pakolaistaustaisia, perheyhdistämisen
kautta tai työperäisiä, turvapaikanhakijoita jopa paperittomia. Meidän hanke on ollut kaikille maahanmuuttajille
statuksesta huolimatta.
Muistan vielä, kun hanke käynnistettiin kesällä 2019. Raahessa, vanhan
Pitkänkarin koululla, jossa on hankkeen toimisto, suomen kielen luokka
sekä asiakkaiden avoin kohtaamispaikka. Tunnelma on ollut hyvin positiivinen ja olo on ollut kotoisa ja hyvin
luonteva. Jotkut asiakkaat ovat olleet
tuttuja entiseltä työpaikaltani VOK:sta,
mutta uusia asiakkaita tuli jatkuvasti
lisää. Koen, että oma empaattinen
luonne, maahanmuutto- ja kotoutumiskokemus, sekä monipuolinen kielitaito ja pitkä työkokemus maahanmuuttajatyön parissa ovat olleet vaikuttavana tekijänä madaltamaan kynnystä. Asiakkaat uskalsivat avautua ja
pyytää apua myös kriisitilanteissa.

Yksilö ohjaus- ja neuvonta on annettu
ruohonjuuritasolla pitkäjänteisesti
omalla äidinkielellä sekä selko suomenkielellä kaikissa arki- ja viranomaisasioissa. Sama pätee myös
meidän hankkeen kohdalle siellä Siikajoella. Hanketyöntekijämme monikulttuurinen tausta ja työkokemus
taidekasvattajana sekä ryhmävetäjänä on innostanut ja tuonut lisää asiakkaita Siikajoella.
Reilun kahden vuoden aikana, hanke
on saavuttanut paljon. Ruohonjuuritason neuvonnan ja yksilöohjauksen
lisäksi, hankkeemme on tarjonnut
asiakkaille monipuolista kerhotoimintaa, suomen kielen opetusta, digikursseja, kansainvälisiä kulttuuri- ja kattaus iltoja, info tilaisuuksia, erilaisia
tapahtumia ja retkiä unohtamatta.
Kaksisuuntaisen kotoutumisen päätavoitteen mukaisesti on tehty yhteistyötä julkisen- ja yksityisen sekä kolmannen sektorin kanssa Raahessa ja
Siikajoella. Hanke on osallistunut
merkittäviin kehittämistoimenpiteisiin
mm. Raahen seutukunnan kotoutumisohjelman päivittämiseen sekä
työllisyyden kuntakokeilun palavereihin. Lisäksi, hanke on tehnyt tiivistä
yhteistyötä kotoutumiskoulujärjestäjän
kanssa ja on toiminut linkkinä asiakkaiden, kotokouluttajan, TEpalveluiden ja Raahen kaupungin
hanketoiminnan työpajojen välillä.
Asiakkaita on autettu työharjoittelupaikkojen löytämisessä ja jopa työllistymään. Hanke on auttanut ei kotopiirinkuuluvia asiakkaita pääsemään
suomenkurssille tehokkaasti yhteistyökumppaneiden kautta Raahessa
sekä hanketyöntekijän yksilöopetuksen kautta Siikajoella. Tämän lisäksi,
on opiskeltu käytännön suomea ja
tutustuttu suomalaiseen työkulttuuriin
hankkeen toimintakerhojen kautta.

Asiakkaiden kanssa on käyty marjassa, leivottu, tehty käsitöitä, maalattu,
jumpattu, keilattu, pelattu frisbeegolfia
ja erilaisia pallopelejä. Olemme myös
käyneet kulttuuri paikoissa, retkeilleet
ja osallistuneet kaupungin merkittäviin
tapahtumiin. Työ- ja opiskelu messuihin olemme myös tutustuneet.
Koronapandemia on tuonut haasteita
ryhmätoimintaamme, kuitenkin selvisimme hyvin. Rajoitukset huomioon
ottaen saimme toimintamme muokattua ja asiakastapaamiset järjestettyä
yksilötasolla pääosin paikan päällä.
Kaikista tärkeintä on ollut kulkea asiakkaan rinnalla työkentällä. Aito läsnäolo ja ohjaus henkilökohtaisella
tasolla luo positiivisen kokemuksen ja
näin syntyy myös luottamus. Myönteisiä palautteita on tullut niin asiakkailta
kuin yhteistyökumppaneilta Raahessa
sekä Siikajoella. Hankkeemme painoarvona on ollut ihmisläheisyys, ruohonjuuritaso, matala kynnys sekä
asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen
ote. Hyvän arjen askeleet on ollut
tasavertaisesti avoin kaikille maahanmuuttajille.
Tällainen syrjäytymis-ehkäisevän,
ruohonjuuritason ja matalan kynnyksen hanke on ollut ja on vieläkin tarpeellinen koko seutukunnan maahanmuuttajille. Todisteena on meidän
hankkeen konkreettinen toiminta, joka
asiakkaiden toivomusten mukaan
jatkuu vielä kesäkuussa, vaikka virallisesti hanke päättyy pian. Toivotaan,
että tulisi lisää samankaltaisia matalan- kynnyksen hankkeita tai toiminta
vakinaistetaan.
Lopuksi, haluan kiittää Raahen kaupunkia ja hanketoimintaa, sekä kollegoita ja yhteistyökumppaneita Raahessa ja Siikajoella unohtamatta meidän asiakkaita. Ilman teitä meidän
hanke ei olisi onnistunut. Haikein,
mutta antoisin mielin, kiitos ja mukavaa kesää kaikille! Ollaan ihminen
ihmiselle.

Koronavirustautiin ja poikkeusoloihin liittyvä sanasto
Sonja Sulkakoski
Valtioneuvosto on julkaissut
27.5.2021 sanaston suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi sekä venäjäksi.
Sanastossa on koronavirustautiin,
leviämisen ehkäisyyn, poikkeusoloihin sekä aloihin liittyviä termejä ja ilmaisuja.

Erityisesti sanastosta toivotaan
apua tahoille, jotka viestittävät
asioista.
Sanastosta on noin 750 käsitettä.
Lisätietoa Koronavirustautiin ja
poikkeusoloihin liittyvä sanasto
päivitetty - Valtioneuvoston
kanslia (vnk.fi)
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kotoutumisentukena.fi
Sonja Sulkakoski

Valtakunnallinen verkkosivusto
kotoutumisentukena.fi tarjoaa
tietoa kotoutumista tukevista
toiminnoista, tapahtumista ja
koulutuksista sekä erilaisista
uutisista.

Syyskuun alussa Suomen Pakolaisapu ry järjestää ”Yhdistyksen
ABC-webinaarin, johon voi ilmoittautua 26.8.2021 asti.

Osa tapahtumista on alue/ paikkakuntakohtaisia, osa valtakunnallisia.

Lisätietoa sivustosta Etusivu kotoutumisentukena.fi

Myös muita mielenkiintoisia asioita löytyy sivustolta.

Esimerkiksi 15.6.2021 Suomen
Pakolaisapu ry sekä Moniheli ry
järjestivät verkossa koulutuksia.

Opi kotoutumisesta- verkkokoulutus
Sonja Sulkakoski

Koulutus on tarkoitettu erityisesti
heille, jotka vasta aloittavat työskentelyn kotoutumisen parissa.
Koulutuskokonaisuus koostuu
kuudesta teemasta, johon voi perehtyä oman aikataulun mukaan.
Teemoissa asioita käsitellään asioita tekstin, videoiden, lisämateriaalinen sekä harjoituskysymysten
avulla. Teemasta tai koko kokonaisuudesta on mahdollista tehdä
testi.

Koulutusta on ollut rakentamassa
Uudenmaan ELYn valtakunnallisessa ”Kotona Suomessa” - hankkeessa vuosina 2019-2020.

Syksyn 2021 aikana on tarkoitus
päivittää koulutuksen sisältöä.
Opi kotoutumisesta verkkokoulutus - Kotoutuminen

Turvakassi – koulutus
Sonja Sulkakoski

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on kehittänyt Turvakassi-koulutuksen ”Osallistava
Turvallisuus Maahanmuuttajille
(OTE-M) - hankkeessa vuosina
2019-2020.
Turvakassi-koulutuksessa saa
perustietoa asioista, jotka liittyvät turvalliseen asumiseen ja
elämiseen.

Koulutus voidaan suunnata joko
henkilöille, jotka kohtaavat arjessa
maahanmuuttaneita TAI maahanmuuttaneille itselle.
SPEKin kouluttaja Kristiina MattilaNousiainen on tulossa elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalle. Tavoitteena järjestää 30.-31.8.2021
koulutustilaisuuksia Pyhäjoella,
Raahessa sekä Siikajoella.

Alustavasti on suunniteltu, että
Pyhäjoella koulutus olisi
30.8.2021. Lisätietoa asiasta voi
kysyä Tervetuloa Pyhäjoelle—
hankkeen Katinka Käyhköltä
040 359 6012
Raahessa ja Siikajoella koulutus
järjestetään 31.8.2021.Siikajoella
koulutus on suunnattu vastaanottokeskuksessa asuville maahanmuuttajille. Raahen koulutuksesta
voi kysyä lisätietoa Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinaation käynnistäminen
Raahen seudulla - hankkeen Sonja Sulkakoskelta 040 135 8563

Tämän julkaisun tarkoituksena on koota yhteen
kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyviä asioita.

Brain center
Rantakatu 5 D, 1.krs
RAAHE

Kotouttamisen ajankohtaisista asioista on eri toimijoiden
mahdollista kirjoittaa. Ideoita ja valmiita lyhyitä tekstejä voi
lähettää sonja.sulkakoski(at)ras.fi.
Seuraava numero ilmestyy elokuussa 2021

Sonja Sulkakoski
040 135 8563
Anitta Ravaska
040 135 8588

Kaikille seutukunnan
työntekijöille,
toimijoille ja asukkaille
nautinnollista kesää!

”Maahan muuttaneet” nettisivusto julkaistu
Sonja Sulkakoski

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän nettisivuilla (www.ras.fi) on julkaistu ”maahan muuttaneet” kohderyhmän. Sivuston sisältöä on tarkoitus kehittää ja laajentaa kesän aikana.
Sivuston tavoitteena on koota yhteen viranomaisten toiminnasta perustietoa selkeällä suomen kielellä.

Kuntien KOTOverkosto kokousti 31.5.2021
Sonja Sulkakoski

Raahen seudun kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän sekä hankkeiden työntekijöistä muodostettu
”Kuntien KOTOverkosto” kokoontui toukokuun lopussa.
Etätapaamisessa oli läsnä 22
henkilöä.
ELYn työntekijät Hanna Määttä,
Erja Leppällä ja Anna-Mari Väänänen kertoivat alueellisista ja
valtakunnallista ajankohtaisista
asioista.
Valtakunnallisesti turvapaikkahakemuksia on tullut vireille 716
(1.1.-10.5.2021), joista uusia on
201 ja uusintahakemuksia 515.
Päätöksiä samalla aikavälillä on
tehty kaikkinensa 1354, joista
myönteisiä on 52%, kielteisiä/
tutkimatta jätettyjä 44%, loput eli
4% on rauennut.

Ulkomaalaisia työttömiä PohjoisPohjanmaalla oli huhtikuussa 254
henkilöä. Omaehtoisessa koulutuksessa oli 708 ja työvoimakoulutuksessa 391 henkilöä.
Hallituksen puoliväliriihessä tavoitteeksi on asetettu työperäisen
maahan muuton kaksinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä.
Tämä edellyttää myös lainsäädännön kehittämistä siten, että
kaikki työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät lait tullaan antamaan
vuoden 2022 mennessä.
Lisäksi kotoutumiseen liittyvä sanasto vol1 julkaistaan kesäkuussa. Uusi kotolaki on menossa
eduskuntaan syyskuussa 2022
talousarvioesityksen kanssa.

Seuraava seutukunnallinen tapaaminen sovittiin pidettäväksi alkusyksystä 2021.

