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Hilma– vammaisten maahanmuuttajien
tukikeskus
Sonja Sulkakoski
Hilma– vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus ”edistää
vammaisten ja pitkäaikaissairai-

den maahanmuuttajien oikeuksia ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia suomalai-

4

sessa yhteiskunnassa.”
Maksuttomat palvelut sisältävät
mm.
• Tietoa palvelluista ja
oikeuksista
• Ohjausta palveluiden
hakemiseen
• Vertaistukea
• Materiaaleja, koulutuksia,
luentoja

Tarvittaessa käytetään tulkkia
Hilma tarjoaa tietoa suomeksi,
ruotsiksi, espanjaksi, venäjäksi,

somaliksi, arabiaksi, farsiksi sekä kurdiksi (sorani).
Järjestö on julkaissut oppaita
• vammaisille ja pitkäaikaissairaille
• vinkkejä näkövammaisen
maahanmuuttajan suomen
kielen opiskeluun
• sosiaalialan selkokielinen sanasto

SIVU
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Elintapaohjaukseen materiaalia
Sonja Sulkakoski

Monikulttuurinen muisti-

Lisäksi videoita, jotka on la-

Kokemuskirja on opas,

projekti (2016-2019)

dattavissa youtubesta haku-

johon on koottu tietoa eri

on tuottanut erikielisiä

sanalla ”monikulttuurinen

kulttuuriryhmiin kuuluvien

flyereita liittyen

muisti-projekti”

henkilöiden aivo– ja muisti-

•
•
•
•
•

Aivoterveyteen
Masennukseen
Muistihäiriöihin
Stressinhallintaan
Päihteisiin ja riippuvuuksiin
• Yksinäisyyteen

terveysriskeistä ja suojaaMuistisairauksien tunnistami-

vista tekijöistä.

sen ja keskustelun avuksi on
kehitetty korttisarja. Kortit

voivat olla avuksi erityisesti
tilanteissa, joissa kielitaito on
puutteellinen.

Tietoa lastensuojelusta eri kielillä
Sonja Sulkakoski

Lastensuojelun keskusliitto

Lisäksi sivustolla on aihee-

on koonnut maahanmuut-

seen liittyvä sanasto selityk-

taneille perustietoa lasten-

sineen, joka on käännetty

suojelusta Suomessa.

selkosuomen lisäksi englanniksi, ruotsiksi,

lastesuojelu.info
Tositarinoita

Sivustolla on tietoa lapsi-

ranskaksi, venäjäksi,

perheiden palveluista ja

viroksi, somaliksi, arabiaksi,

siitä, milloin lapsi sijoite-

farsiksi ja kurdiksi.

taan oman kodin ulkopuolelle. Sivustolla on myös

maahanmuuttajaperheistä

tositarinoita erilaisista
tilanteista.
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Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinaation
käynnistäminen Raahen seudulla—hanke
Lopputervehdys ja lyhyt yhteenveto TEMin rahoittamasta hankkeesta

Me hanketyöntekijät olemme huomanneet, että Raahen seutukunnassa osataan ja halutaan tehdä yhteistyötä
kotoutumisen saralla. On ollut ilo käydä keskusteluita, pohtia ideoita, innostua ja joskus hiukan lannistuakin.
Tämä kaikki on kuitenkin vienyt asioita hienosti eteenpäin. Kirsikkana kakun päällä on upea Raahen

seutukunnan kotouttamisohjelma 2021-2024, josta jokainen voi olla aidosti ylpeä.
Seutukunta on uuden asian edessä, kun lähivuosina seudulle asettuu asumaan kansainvälisiä osaajia. He
tuovat mukanaan omaa kulttuuria ja siten rikastuttavat meidän kaikkien elämää. Toisaalta meillä, Suomessa
syntyneillä, on upea mahdollisuus kertoa tulijoille asioita Suomesta. Yhdessä voimme tehdä seutukunnasta
alueen, jossa jokainen asukas kokee olevansa tervetullut ja olla osa suurempaa kokonaisuutta.
Hankkeeseen, joka päättyy 30.9.2021 kohdistui suuria odotuksia ja monia tavoitteita. Hankekoordinoija aloitti
työskentelyn 16.11.2020 ja hanketyöntekijä 3.5.2021. Tuona aikana hankkeessa kyettiin luomaan verkostoja
eri toimijoiden kanssa sekä tarjoamaan koulutuksia ja ryhmämuotoisia toimintoja niin ammattilaisille kuin
maahanmuuttaneille. Hankkeen avulla myös seutukunnallinen kotouttamisohjelma päivitettiin sekä KotoNeuvopalvelutoiminta käynnistettiin. Tiedottamisen osalta merkittävin saavutus oli ras.fi –sivustolle rakennettu

”maahan muuttaneet” nettisivusto, joka on myös käännetty englanniksi.
Toisaalta hankkeessa ei kyetty riittävästi panostamaan maahanmuuttaneiden osallistumismahdollisuuksiin.
Tämä on harmillista. Kehittyäkseen kotoutumispalveluiden tuottajien tulee kuulla muuttoon ja asettautumiseen
liittyviä kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Toivottavasti tulevaisuudessa kokemuksellinen asiantuntijuus
nähdään arvokkaana asiana ja sitä kehitetään seutukunnassa, kuten kotouttamisohjelmaan 2021-2024 on
kirjattu.
Lopuksi voidaan todeta, että olemme itse oppineet valtavasti ja saaneet tutustua erilaisiin yhdistyksiin, julkisen
hallinnon toimijoihin, toisiin hankkeisiin ja tietysti myös itse maahanmuuttaneisiin. Tämän kokemuksen
tallennamme sydämiin, kun jatkamme kohti uusia työtehtäviä.
Iso kiitos kaikille hankkeen matkassa mukana olleille!

Sonja ja Anitta
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Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on ollut
kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyvien
asioiden yhteen kokoaminen sekä tiedottaRantakatu 5 D, RAAHE

minen.

Sonja Sulkakoski

Uutiskirje on ollut osa TEMin rahoittaman

040 135 8563

hankkeen toimintaa, joka päättyy 30.9.2021.
Siten myös uutiskirjeiden julkaiseminen
päättyy ja tämä on viimeinen numero.

Afganistanin tilanteesta kysymyksiä ja vastauksia
Sonja Sulkakoski

Maahanmuuttovirasto on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen Afganistanin tilanteiseen.
Seuraaviin kysymyksiin on sivustolla vastauksia. Sivustoa päivitetään jatkuvasti ja se on käännetty dariksi.
•
•
•
•
•
•
•

Olen Afganistanissa oleva Suomen kansalainen tai minulla on oleskelulupa Suomeen. Kuinka voin päästä Suomeen?
Kuinka voin auttaa perheenjäsentäni pääsemään Suomeen?
Tehdäänkö perheenyhdistämisiä Afganistanista?
Missä voin tunnistautua oleskelulupahakemusta varten? Mihin voin olla yhteydessä tunnistautumisesta?
Miten voin varata ajan edustustoon?
Voinko tehdä oleskelulupahakemuksen sukulaiseni puolesta? Voiko oleskeluhakemuksen tehdä sähköpostin kautta?
Minulla ei ole voimassaolevaa passia. Voinko laittaa oleskelulupahakemuksen kuitenkin vireille?

Turvapaikanhakijat
•
•
•
•
•
•

Olen afganistanilainen turvapaikanhakija. En ole vielä saanut päätöstä hakemukseeni. Mitä hakemukselleni nyt tapahtuu?
Käännyttääkö poliisi tällä hetkellä kielteisen päätöksen saaneita Afganistaniin?
Olen saanut kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseeni ja minut on päätetty käännyttää Afganistaniin. Mitä voin nyt
tehdä?
Olen valittanut turvapaikkahakemukseeni tehdystä päätöksestäni hallinto-oikeuteen. En ole vielä saanut päätöstä valitukseeni. Mitä nyt tapahtuu?
Hallinto-oikeus hyväksyi valitukseni turvapaikkahakemukseeni tehdystä kielteisestä päätöksestä ja palautti asian Maahanmuuttovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. Voinko nyt saada oleskeluluvan, kun Afganistanin turvallisuustilanne on muuttunut?
Voiko turvapaikkahakemukseni käsittelyaika pidentyä tässä tilanteessa

Suurlähetystöjen, pääkonsulaattien ja kunniakonsulaattien tiedot maakohtaisesti.
”Suomi ulkomailla” sivustolta voi hakea tietoa eri maista ja siitä, mikä on lähin suurlähetystö, joka palvelee eri
maiden kansalaisia.

