Järjestökenttä tutuksi

Neuvova Vantaa –hanke

Tervetuloa!
Ohjelma
➢ Järjestöjen kenttä ja rooli vieraskielisten
neuvonnassa Vantaalla
➢ Keskeisimmät järjestöt lähikuvassa
➢ Neuvova Vantaa: lisätietoja ja kanavat
➢ Kysymyksiä, keskustelua
Lämpimästi tervetuloa!

Järjestöjen rooli
neuvonnassa

Vieraskielisiä palveleva
järjestökenttä Vantaalla
- Vantaa vahvuus: monikulttuuriset järjestöt lähellä
yhteisöjä, ihmisiä
- tiivis yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa,
avustukset säännöllisiä, yhteiskunnallisesti
merkittävät yhdistykset (seuranta,
raportointi), hankkeet
- NV:n keskeiset kumppanit: 8 STEA-rahoitusta
saavaa, ammattimaista neuvontaa antavaa järj.
- lisäksi muita, mm. pääkaupunkiseutu ja
valtakunnalliset järjestöt (Vamos, Moni-Heli,
Monica-Naiset, MLL...), seurakunnat jne.

- KAKU: järjestöyhteistyön verkosto käynnistynyt
myös

Järjestöneuvonnan vahvuuksia
Matala kynnys, aikaa
asiakkaalle, ratkotaan
asiat mahdollisimman
pitkälle, ohjataan
eteenpäin

Edistävät kotoutumista
ja monikulttuurisuuden
toteutumista
ruohonjuuritasolla

Osa maahanmuuttajien
perustamia, isot toimijat
tulleet mukaan tälle
kentälle myöhemmin

Vertaisuus, tilanteiden ja
haasteiden
omakohtainen tuntemus

Kielen ja kulttuurin
tuntemus, läheinen
yhteys monikulttuurisiin
yhteisöihin

Toimintakenttä laaja,
pitkä kokemus,
ammatillisuus

Mitä kysytään?
Eniten kysytyt asiat/aihepiirit:
•

Kela ja toimeentulo

•
•

Migri
TE-toimisto, työ ja kouluun hakeminen

•
•

Asunnon haku ja asuminen
Terveyspalvelut/sote-palvelut

•

Varhaiskasvatus ja koulut, koulutus

Kuva: kysymysten määrä aiheittain, Järjestörinki 2020

Yhteydenottotavat

Järjestörinki 2020

- Kaikilla mm. verkkosivut, some erityisen tärkeä tapa tiedottaa asiakkaita
(Facebook), samoin "puskaradio", asioinnissa korona-aikaan mm.
WhatsApp.
- Korona-aikana etäneuvontaa tai paikan päällä yksi kerrallaan
ajanvarauksella

Keskeisimmät
järjestöt Vantaalla

- Neuvontaa 17 eri kielellä
- Saavat STEAn rahoitusta
- Vakiintunut toiminta,
ammattimainen ohjaus

Vantaan venäläinen klubi ry
Yleisneuvontaa eri asioissa. Tsempataan töihin ja Tsempataan –hankeissa
mukana, työllisyysasiat.
Pks-venäjänkieliset asiakkaina.
• Toimisto: Unikkotie 3 D, 2 krs, 01300 Vantaa, ovikoodi: 3363
• palveluajat tiistai – perjantai 10.00-15.00, palvelukielet venäjä, suomi, englanti
• puh. 044 948 921 email: info@vvklubi.fi
• Tsempataan! –hanke, puh. 044 948 9220 WhatsApp 044 948 9220
Email: tsemppari@vvklubi.fi
• Tsempataan töihin –hanke, puh. 044 774 5089, WhatsApp 044 774 5089
Email: tsemppari@vvklubi.fi
• Muuta toimintaa: Ikäihmisten vertaisryhmät, nuorille työpajatoimintaa,
kerhoja, tapahtumia ja muuta toimintaa.

Vvklubi.fi

Tsempataan

Tsempataan töihin

Vantaan Järjestörinki
Neuvonta- ja ohjauspalvelua kaikissa arkielämään liittyvissä asioissa, joista
useimmat koskevat viranomaisasiointia. Useita neuvontapisteitä.
Toimintakeskus Leinikki,
Leinikkitie 22, 01350

Asukastila Kafnetti
Rautkallionkatu 3, 01360 Vantaa

Palvelukielet;
- arabia, ranska, suomi puh. 050 330 6927
- dari, farsi, englanti, suomi puh. 050 569 9095
- pashto, venäjä puh. 045 134 1711

Palvelukielet dari, farsi, pashto, suomi, venäjä puh.
045 134 1711
- keskiviikkoisin klo 9-15

Palveluajat ;
- ma ja to klo 9:30-12:00 ja
- ti, ke, pe klo 9:30 -14:30 arabian, darin,
englannin, farsin, ranskan ja suomen kielillä.
- tiistaisin klo 9:30-12 ja torstaisin klo 9:30–14.30
myös pashton ja venäjän kielellä.

www.leinikki.net @leinikkivantaa

Asukastila Myyrinki
Vaskivuorentie 10 B 3. kerros
Palvelukielet arabi, somali, englanti, suomi puh. 0400
986 011
- ma-to 9.30-14.30 Venäjä, suomi puh. 040 183 0930 ma-to 9-16 dari, farsi, pashto, venäjä, suomi puh.
045 134 1711 pe 9-15
Jalkautuneet myös Versoon ja Ohjaamoon

Hakunilan kansainvälinen yhdistys
Maahanmuuttajien neuvontaa viranomaisasiaoissa ja muissa arjen asioissa. Työllisyys, Kela, Migri,
avioerot, lastensuojelu jne. Kaksi toimintapistettä. Asiakkaat enimmäkseen yli 25 v. miehiä sekä
perheitä Vantaalta. Tsempataan töihin ja Tsempataan –hankeissa työllisyysasiat.

Länsimäen toimipiste Kilpakuja 1, Vantaa 01280
•

yleisneuvontaa ja perheneuvoja

Hakunilan toimipiste Kannuskuja 2 A, 01200 Vantaa: Tsempataan töihin ja Tsempataan –hankkeiden
toiminta sekä yleisneuvontaa.
•

Puh. 09-2722775, 040 501 3199, hakunilan@kolumbus.fi,

•

Kielet: suomi, arabia, englanti, turkki, venäjä, somalia, albania, dari

•

Toimisto avoinna ma-pe klo 9–16, pe klo 16 - 19 työperäisille maahanmuuttajille albaniaksi

•

Tsempataan, Abdul Lamghari, puh. 044 493 2093, tsemppari@hakunila.fi, Tsempataan töihin,
puh.050 466 8343, bassam.arslan@hakunila.org

•

Kursseja, tilaisuuksia, tapahtumia ja muuta toimintaa kaiken ikäisille lapsista
ikäihmisiin; toiminta jatkuu koronarajoitusten poistuessa.

https://hakunila.org/

Facebook: @HakunilaInternationalSociety

Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys
Kaiken ikäiset, maahanmuuttajataustaiset asiakkaat, toiminta-alue ItäVantaa. Neuvontaa etenkin työ, koulutus, Kela, Migri (kansalaisuus,
oleskeluluvat, perheenyhdistäminen, myös lisäselvitykset),
verkkoasiointi, jossa monella asiakkaalla vaikeuksia. Tsempataan
töihin ja Tsempataan –hankkeissa mukana.
• Toimipaikat: Rautkallionkatu 3, PL 4, 01361 Vantaa ja Tsempataan –hanke:
Vantaan Te-toimiston ja kaupungin työntekijä paikalla torstaisin klo 916 Kafnetissa.
• Kielet: somali, englanti, arabia
• Palveluajat tiistai – perjantai 10.00-15.00
• Puh: +358 45 133 8124, sähköposti ita-vantaa@somalikulttuuri.com
• Muuta: Kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja naisille, konsertteja, juhlia, leirejä.
Kiinteätä yhteistyötä myös alueen viranomaisten kanssa.

www.somalikulttuuri.com

Nicehearts ry
Monipuolista toimintaa, turvallisessa tilassa eri-ikäisille naisille ja tytöille,
sukupuolen moninaisuus huomioiden. Palveluohjaus, apua ja tukea arkeen.
Ajanvarauksella korona-aikana.
• Vantaan toimipiste: Lummetie 2 b, 01300 Vantaa
• Palvelukielet: suomi, englanti, arabia, ranska, dari, urdu, pasthu, englanti ja persia
• Yhteys: Samira Chakir, palveluohjaaja, samira.chakir@nicehearts.com, puh 044 738
0857
• Palvelut: WahvaNainen -palveluohjaus, mm. palvelutarpeen kartoitus, yhteydenotot
tarvittaviin tahoihin, opiskelu- ja työpaikkahakemukset, henkilökohtaisen toimeentulon,
selvittely ja kartoitus, tukihenkilöt esim. Väkivaltatilanteissa.
• Muita hankkeita: Väkivallasta vapaa nainen –hanke, Naapuriäidit, Vantaan Tyttöjen Tila
(10-28 -vuotiaille tytöille, sukupuolen moninaisuus huomioiden)
• Lisäksi: vertaistukiryhmät • kielitietoinen ryhmätoiminta • käsityö- ja askarteluryhmät
www.nicehearts.com/vantaa/

Facebook: @Niceheartsry

R3 maahanmuuttajanuorten tuki
Ohjaus, neuvonta, tuki maahanmuuttajataustaisille nuorille aikuisille matalalla
kynnyksellä yksilöllisesti, kokonaisvaltaisesti. Keskeisiä teemoja työnhaku,
opiskelu, asuminen, kela-asiat, lupa-asiat, talous, arjen hallinta ja jaksaminen,
harrastukset.
• Toimipaikka: Vaskivuorentie 25, 2. krs, 01600 Vantaa. Myös Ohjaamossa kerran
viikossa.
• Palvelukielet: suomi, englanti, somali
• Ajanvaraus ohjaajalle ennakkoon, toukokuusta myös toimistolla työntekijä.
Normaalisti tila avoinna ma – la klo 10-20.
• Lisäksi: pienryhmämuotoinen hanke digitaitojen
vahvistamiseksi. Tyttöjen ryhmä.
• Tiedottavat aktiivisesti somessa, kannattaa seurata!

www.r3.fi Facebook: @R3Maahanmuuttajanuortentuki Instagram: r3_vantaa

Monik Vantaa ry
Palveluohjausta ja neuvontaa monikulttuurisille vammaisille ihmisille ja heidän
läheisilleen puhelimitse ja ajanvarauksella. Sekä yksittäisessä asiassa että
pidemmissä ohjaustarpeissa.
• Ohjaus ja neuvonta puhelimitse ma−pe klo 10−15, puh. 050 544 2577 tai
info@yhteistyolla.fi
• Ajanvarauksen lisäksi avoin neuvonta-aika torstaisin klo 10–12 Koivukylän
avoimessa kohtaamispaikassa, Karsikkokuja 17, 1. kerros, 01360 Vantaa
• Palvelukielet: suomi, englanti, somali
• Lisäksi: tietoa palveluista, apua palveluiden ja tuen saavuttamisessa sekä tukea
asiakkaan omien voimavarojen tunnistamisessa. somalinkielistä vertaistoimintaa
erityislasten vanhemmille, koulutuksia ja materiaaleja.
• Lisätietoja; hankekoordinaattori Kadar Gelle, kadar.gelle@yhteistyolla.fi, 050 544
2377 yhteisövastaava, Abdiqadar Hirsi, abdiqadar.hirsi@yhteistyolla.fi, 050 544 2577
yhteistyolla.fi/ohjaus-ja-neuvonta/ Facebook: @Monik-Vantaa-Ry

Sahan-seura ry
Monikulttuuristen perheiden tuki ja neuvonta. Tsempataan töihin ja Tsempataan
–hankkeissa mukana.
• Toimipaikka: Vaskivuorentie 25, 01600, Vantaa
• Palvelukielet: suomi, somali, arabia
• Puh. 045 2681 100, sähköposti Info@sahanseura.net
• Tsempataan, Mubarak Osman (somali,
suomi) sähköposti: tsemppari@sahanseura.net, puh. 045 2681 100, ti-pe 10.0015.00
• Tsempataan-töihin, Abdirahman Sugulle, puh. 045 1453133
sähköposti: abdirahman.sugulle@sahanseura.net
• Muuta: Vuoden 2021 painopisteenä tyttöjen ja nuorten naisten toiminta
ja sen kehittäminen. 1-2 luokkalaisille iltapäivätoimintaa.
www.sahanseura.net

Facebook: @sahanseura

Muuta ajankohtaista
Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat
• auttavat kaikkeen varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa mm.
sähköisten varhaiskasvatushakemusten täyttämisessä.
• käyttävät apuna Tulka-palvelua
• Lape-ohjaajat
Koulujen monikieliset ohjaajat
- Neuvova Vantaan palvelukooste verkossa; yhteydet, teemoittain
- Neuvova Vantaan järjestöesite (ladattavissa verkkosivulla)
- Ajankohtaista asiaa uutiskirjeessämme 1 x kk, tilaa täältä:
https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet
Liikuntaa, ajanvietettä:
• Hobi hobi – harrasta Vantaalla: https://hobihobi.fi/
• Liikuntamahdollisuuksia: https://sporttiakaikille.fi/sportti/

Kiitos, ollaan yhteyksissä!
❖ Jenni Tahvanainen, projektipäällikkö
❖ Aadan Ibrahim, Back Office –asiantuntija
❖ Pirkko Matkaselkä, Back Office –asiantuntija
❖ Jaana Jetzinger, asiantuntija
❖ Kaisa Sunimento, viestintä
❖ Irina Aljasmäe, IHH asiakaspalvelu

sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Neuvova@vantaa.fi

Neuvova Vantaa
Löydetään ratkaisut yhdessä!
www.neuvovavantaa.fi

