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KYKY-hanke (1.9.2015 - 31.10.2017)
• Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka toteutetaan Stadin aikuisopistossa
1. kohderyhmä maahan muuttaneet helsinkiläiset kotivanhemmat, joille
pilotoidaan somalin- ja kurdinkielisiä vertaisryhmiä
kehitetään Stadin aikuisopiston kotivanhempien suomen kielen kurssien
(KOTIVA) sisältöjä, opetusta, markkinointia, hakuprosessia, kurssitarjontaa
2. kohderyhmä Stadin aikuisopiston maahanmuuttajaopiskelijat
Tarkastellaan Stadin aikuisopiston koulutustarjontaa ja opiskeluedellytyksiä
maahan muuttaneiden näkökulmasta: tavoitteena tunnistaa kaupungin
ammatillisessa aikuiskoulutuksessa piilevät mahdolliset esteet puuttua niihin

Kaikkia asukkaita palvellaan kaupungin peruspalveluissa
• Vuoteen 2030 mennessä joka neljäs helsinkiläinen puhuu äidinkielenään muuta
kuin suomea, ruotsia tai saamea
• Erityispalvelut pääasiassa Helsingistä kuntapaikan saaneille pakolaistaustaisille
Sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikkö järjestää pakolaisille sekä
heihin rinnastettaville maahan muuttaneille kotoutumista tukevia
sosiaalipalveluja, ohjaa kotoutumista ja toimii asiantuntijana maahanmuuttajien
kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä
• Huom. muutkin maahan muuttaneet, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita, ovat
oikeutettuja kunnan laatimaan maahanmuuttajien alkukartoitukseen

Maahanmuuttajien alkukartoitus
• Uusille maahanmuuttaja-asukkaille, jotka eivät ole työttöminä
työnhakijoina TE-toimiston alkukartoituksen piirissä
• Alkukartoituksessa selvitetään maahan muuttaneen koulutus,
työkokemus, kielitaito ja muut asiat, jotka liittyvät elämään Suomessa
sekä annetaan tietoa ja ohjausta Helsingin palveluista
• Palvelu on maksuton ja sitä haetaan Maahanmuuttoyksiköstä
Lisätietoja: www.hel.fi/www/sote/fi/palvelut/palvelukuvaus?id=2920

Suomen kielen kurssit kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille
•
•
•

Ilmaiset lastenhoidolla tuetut suomen kielen kurssit →
alle 3 v. lapsen voi ottaa mukaan kurssille
Kurssit järjestetään eri paikoissa Helsingissä
Uusia kursseja alkaa syyskuussa ja tammikuussa →
vapaita paikkoja voi kysyä ympäri vuoden
Luku- ja kirjoitustaidon kurssi
Alkeiskurssi
Jatkokurssi
Intensiivikurssi

2,5 tuntia 2 krt/vko
2,5 tuntia 2 krt/vko
2,5 tuntia 2 krt/vko
2,5 tuntia 4 krt/vko

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:
www.stadinaikuisopisto.fi > Maahanmuuttajien koulutus >
Suomen kielen koulutusta kotivanhemmille

Aikuiskoulutukseen ja työllistymiseen perehdyttävät somalin- ja
kurdinkieliset vertaisryhmät
Aiheet: lapsiperheiden palvelut, suomen kielen opetus, aikuiskoulutus, työllistyminen,
työelämä, säästöt ja tuet, vaikuttaminen
Kesto: 18 viikkoa kerran viikossa
Somalinkieliset ryhmät (1.2.-3.6.2016)
Ma klo 10-12.30 Pohjois-Haagan nuorisokahvila (Kaupintie 16)
Ti klo 11-13.30 Pasilan asukastalo (Topparinkuja 2)
Ke klo 10-12.30 Asukastalo Kivenkolo (Kivikonkaari 11)
Kurdinkieliset (sorani) ryhmät (2.2.-3.6.2016)
Ti klo 10-12.30 Kalliolan setlementti Malmi (Malmin kaari 15 A, 4 krs.)
Ke klo 10-12.30 Myllypuro, Asukastalo Mylläri (Kiviparintie 2J)
Uudet ryhmät syksyllä 2016 ja keväällä 2017!
Lisätietoa: www.stadinaikuisopisto.fi > Maahanmuuttajien koulutus > KYKY-hanke

Helsingin aikuislukiossa voi suorittaa peruskouluopinnot
Aikuisten perusopetus
•
•
•
•
•

Aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta kotimaastaan tai Suomesta
Koko peruskoulun suorittaminen kestää noin 2-4 vuotta (tarvittaessa voi suorittaa osissa) → ryhmä A alakoulun
oppisisällöt, ryhmä B yläkoulun oppisisällöt
Iltaopetuksena Itä-Helsingin toimipisteessä (4 iltana viikossa)
Haku kaksi kertaa vuodessa: elokuussa ja marras-joulukuussa
Pääsyvaatimuksena A1.3-A2.1 suullinen ja A1.2-A1.3 kirjallinen suomen kielen taito (tasolle A)

Lisätietoja: Apulaisrehtori Katri Kotilainen, katri.kotilainen@hel.fi, 09 310 86699
Nuorten aikuisten perusopetukseen valmistava opetus (VALO)
•
•
•
•

17–25-vuotiaille hiljattain maahan tulleille, luku-ja kirjoitustaitoisille nuorille aikuisille
Kesto 1 lukuvuosi
Päiväopiskelua Itä-Helsingin toimipisteessä
Seuraava haku elokuussa 2016

Lisätietoja: Ryhmänohjaaja Minna Niemelä, minna.niemela@edu.hel.fi
www.hel.fi/www/helsinginaikuislukio/fi

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
VALMA
• Opiskelijoille, jotka ovat päättäneet peruskoulun ja joiden tavoitteena
on ammatillinen koulutus (nuorille ja aikuisille)
• Järjestäjänä Stadin ammattiopisto
• Sisältää ammatteihin ja koulutusaloihin perehtymistä, opiskelu- ja arjen
taitojen vahvistamista sekä työelämään valmentautumista (mm. S2opetusta maahan muuttaneille)
• Kesto: 0,5-1 vuosi
• Haku kesäisin opintopolku.fi - palvelussa

Polku-koulutus ja S2-tuetut ammatilliset koulutukset
•
•
•
•
•

Maahan muuttaneille, jotka haluavat opiskella ammatin (vähintään 18 v.)
Sisältää suomen kieltä, työelämätaitoja, ammatteihin tutustumista, harjoittelujaksoja
Järjestetään Stadin aikuisopistossa
Päätoimista opiskelua; kesto 0,5-1 v
Kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta
Baana-koulutus = sivutoimista opiskelua → sopii niille, joilla kotoutumisaika ei ole
enää voimassa

• Stadin aikuisopistossa mahdollista opiskella ammatteja myös S2-tuettuina

Synnytysvalmennus venäjänkielisille perheille
• Yhteiset Lapsemme ry:n Monikulttuurinen perhekeskus järjestää tilaisuudet
yhteistyössä Helsingin kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden kanssa
perhevalmennusta ensimmäistä lastaan tai ensimmäistä Suomessa syntyvää lastaan
odottaville

• Ilmoittautuminen keväällä 2016 alkaviin ryhmiin: Ella Lazareva, 050 3782461,
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi
• Paikka: Monikulttuurinen perhekeskus, Mustankivenraitti 7, Helsinki (Vuosaari)
• Lisätiedot: www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheidenpalvelut/neuvola/2016-perhevalmennusta

Liikuntaviraston naisten uintivuorot
Jakomäen uimahalli ti klo 14-20 (porrastus klo 14, 16, 18)
• Naisten uintivuoro, ei uimataitopakkoa
• Ilmoittautuminen: liikuntapalvelupäällikkö Maria Nyström 09 310 87816
Yrjönkadun uimahalli
• Naisten vuoro ja miesten vuoro, uimataitovaatimus:
www.hel.fi/www/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/liikunta/sisaliikuntapaikat/uimahallit

Intoa yrittäjäksi? – Maksutonta yritysneuvontaa usealla
kielellä
YritysHelsinki järjestää yritysinfoja, auttaa liiketoimintasuunnitelman
laatimisessa, tarjoaa yritysneuvontaa ja laajat asiantuntijaverkostot
aloittelevan yrittäjän käyttöön.

www.newcohelsinki.fi

Infopankki.fi ja Finnishcourses.fi
• Monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa
Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle
maahanmuuttajalle
• Infopankissa on sekä valtakunnallista tietoa sisältävät perustietosivut
että kuntasivut
• Perustietosivut sekä Helsingin seudun kuntien palveluista kertovat
sivut 12 kielellä
• Finnishcourses-kurssihakuun on koottu pääkaupunkiseudun suomen
kielen kurssitarjontaa

Kysymyksiä, joihin et tiedä vastausta?
- Kaupungintalon neuvontapiste Virka-infon maahanmuuttoneuvonta
Tietoa mm. Helsingin kaupungin palveluista, suomen tai ruotsin kielen kursseista, oleskeluluvista,
rekisteröinnistä, kansalaisuuden hakemisesta, asumisesta, koulutuksesta sekä siitä, mihin viranomaiseen
täytyy ottaa yhteyttä
Palveluneuvojalta voi varata henkilökohtaisen neuvonta-ajan
Yhteyttä voi ottaa myös palautelomakkeella ja Infochatin kautta
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Suomi, ruotsi / svenska, englanti / English 09 310 11 111
Venäjä / Русский 040 3344396
Bulgaria / Български 040 334 4396
Arabia /  ا ر4357 687 040 / 4395 334 040
Ranska / Français 040 687 4357
Berberi / Tamazight 040 687 4357
Somali / Somaali 040 334 4393
Dari /  دری0294 834 040
Persia /"#ر$% 0294 834 040

