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Maahanmuuttoinfo Kastellissa 

Maahanmuuttoinfo on auki joka arkipäivä, myös korona-aikana. 
Palvelemme asiakkaita lisäksi myös puhelimitse ja sähköpostitse. 
Maahanmuuttoinfon päivystysajat ovat (ilman ajanvarausta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MAAHANMUUTTOINFON UUTISKIRJE 
 Maahanmuuttoinfo Kastellissa | MyIntegration.fi | Yhteistyökumppanit 

 

 
Yhteystiedot 

Kastelli – Palokunnankatu 16 

Opastajien puhelinnumerot: 

 03 621 2557  

 050 304 5472 

 
 

Maahanmuuttoinfo palvelee joka 
arkipäivä klo 9 – 16 lisäksi suomeksi, 
englanniksi ja puolaksi puhelimitse: 

 03 621 2540  
 050 567 7888  

 
 

Voi myös lähettää meille 
tekstiviestin: 

 050 567 7888  

tai sähköpostin:  

maahanmuuttoinfo@hameenlinna.fi  

Laita viestiin nimi ja millä kielellä 
asioit. Otamme yhteyttä 
mahdollisimman pian. 

 

 

Muutoksista päivystyksestämme 
tiedotetaan myintegration-sivulla: 
www.myintegration.fi/fi/maahanm
uuttoinfo-kastellissa   

(sama tiedote myös englanniksi, 
arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi). 

maanantai 9-12, 13-16 suomi, englanti, puola 

tiistai 9-12, 13-16 suomi, arabia                                      

keskiviikko 9-12, 13-16 suomi, kurdi-sorani, persia, dari  

torstai 9-12, 13-16 suomi, somali                                     

perjantai 9-12, 13-16 suomi, venäjä, viro 

 

mailto:maahanmuuttoinfo@hameenlinna.fi
http://www.myintegration.fi/fi/maahanmuuttoinfo-kastellissa
http://www.myintegration.fi/fi/maahanmuuttoinfo-kastellissa
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Maaliskuusta lähtien myintegration.fi on tiedottanut koronaviruksesta sivuston eri kielillä. Seuraamme 

hameenlinna.fi uutisia ja käännämme englanniksi, arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi niin, että myös erikieliset 

Hämeenlinnan asukkaat saavat riittävästi tietoa tässä poikkeustilanteessa. Seuraamme myös muuta toimintaa 

Hämeenlinna alueella ja uutisoimme säännöllisesti.   

 

• suomeksi: www.myintegration.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta 

• englanniksi: www.myintegration.fi/en/current-information-on-coronavirus 

• somaliksi: www.myintegration.fi/so/warbixin-covid19-bulshada-ajaaniibta 

• arabiaksi: www.myintegration.fi/ar/ajankohtaista-koronaviruksesta-arabiaksi  

• venäjäksi: www.myintegration.fi/ru/актуально-о-коронавирусе 

 
 
 

 

Olemme myös keränneet tärkeää 

valtakunnallista tietoa koronaviruksesta 

myintegration.fi sivulle. Ajankohtaista 

koronaviruksesta sivulta, oikeassa 

palkissa löytyy tiedotteet: THL, HUS, 

YLE, POLIISI, INFOFINLAND, RIKU, 

WHO, MIGRANTS IN EUROPE. 

Myintegration.fi:n kautta on helppo 

löytää kaikki tarvittava tieto.  

 
  
  
 
 Myintegration.fi sivulta on myös videoita koronaviruksesta eri kielellä: unkariksi, kinyarwandaksi, somaliksi, 

turkiksi, albaniaksi, suomeksi, englanniksi, ranskaksi, arabiaksi ja dariksi: www.myintegration.fi/fi/videot-
koronaviruksesta-eri-kielilla. 

 
MyIntegration.fi:lla on päivitetty Suomen kielen itseopiskelu osio, josta löytyy monipuolinen paketti suomen 
kielen itseopiskeluun. Linkit vievät eri sivustoille, joissa on ilmaisia kielen oppimisen mahdollisuuksia, myös 
linkkejä sanakirjoihin: www.myintegration.fi/fi/suomen-kielen-itseopiskelu. Sama sivu on saatavilla myös muilla 
sivuston kielillä. 
 

 
Oletko kiinnostunut tai kirjoitatko jo blogitekstejä? Jos haluat jakaa tekstisi 
muiden kanssa ja julkaista sen Myintegration.fi sivustolla niin, ota yhteyttä 
meihin. Voit kirjoittaa omalla äidinkielelläsi ja suomeksi. Suositellemme myös 
lukea meidän viimeiset kirjoitukset. Todella mielenkiintoisia!  
 

 
MyIntegration.fi löytyy myös Facebookista osoitteesta www.facebook.com/myintegration, jossa 
tiedotetaan tapahtumista, uutisista ja sivuston sisällöstä. Facebookin kautta välittämme myös 
muiden yhteistyökumppaneiden tiedotusta ja toimintaa. Käy tykkäämässä! 
 

  
Jos haluat saada opastusta ja lisää ohjeita sivuston toiminnasta, ilmoittaa uutisista, ehdottaa tekstin korjauksia 
tai antaa palautetta, ota yhteyttää meihin s-postitse maahanmuuttoinfo@hameenlinna.fi  tai sivuston kautta 
kohdassa ”Palautelomake”. 

http://www.myintegration.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta
http://www.myintegration.fi/en/current-information-on-coronavirus-in-kanta-hame
http://www.myintegration.fi/so/warbixin-covid19-bulshada-ajaaniibta
http://www.myintegration.fi/ar/ajankohtaista-koronaviruksesta-arabiaksi
http://www.myintegration.fi/ru/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5
http://www.myintegration.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/videot-koronaviruksesta-eri-kielilla
http://www.myintegration.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/videot-koronaviruksesta-eri-kielilla
http://www.myintegration.fi/fi/suomen-kielen-itseopiskelu
mailto:maahanmuuttoinfo@hameenlinna.fi
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Hämeen Setlementin aluetyön etätoiminta: 

 

Chat Club - goes online! Tiistaisin ja torstaisin klo 12.30 – 13.30.  

 Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista omalta kotisohvalta.  
 Ilmoita sähköpostiosoitteesi Jennille jenni.tokpanou@hameensetlementti.fi tai  

Ainolle aino.ulus@hameensetlementti.fi.  

 
 Puhutan suomea kotisohvalta – maanantaisin klo 10.30 – 11.30.   

 Jutellaan ajankohtaisista asioista ja vaihdetaan päivän kuulumiset.  

Lisätietoja: Lilli Lindström, 050 355 4282, lilli.lindstrom@hameensetlementti.fi 

 

 Setlementin kohtaamispaikka palvelee selkosuomella poikuusaikana puhelimitse  

ma – to klo 10-15, puh. 050 326 9146. Lisätietoja: Eeva-Stiina Blomqvist, puh. 050 326 9146 tai 

eeva-stiina.blomqvist@hameensetlementti.fi  

 

 Mama’s Cafe – goes online! Perjantaisin klo 9.30 – 11.30. 

   Tervetuloa vertaistuen ja ajankohtaisten asioiden pariin omalta kotisohvalta.  

 Ilmoita sähköpostiosoitteesi Jennille jenni.tokpanou@hameensetlementti.fi  

tai Ainolle aino.ulus@hameensetlementti.fi. 

 

 Karanteenikamut – 1. – 6. luokkalaisille läksyapu ja juttuseura. Tiistai ja torstai klo 13 - 15     

whatsapp-ryhmässä. Muuna aikana ma-pe klo 9-15 vastamme lasten viesteihin. Yhteystiedot: 

Lilli Lindström 050 355 4282, Nina Valovirta 050 359 3888, Joonas Suomalainen 050 544 6077. 

 

 

 

 

 

Hämeenlinnan kaupungin kirjasto järjestää kirjoituskilpailun, kaikille joille suomi ei ole 

äidinkieli, mutta he osaavat kirjoittaa suomeksi. Kilpailussa on 3 aiheetta ja kirjoitettavan 

tekstin pituus tulee olla 1-5 sivua. Kilpailu on avoinna 31.7.2020 saakka.  

Lisää tietoa: www.myintegration.fi/fi/hameenlinnan-paakirjaston-kirjoituskilpailu 

Hämeenlinnan kirjastot ovat suljettuina poikkeusaikana, 13.5.2020 sakka. 

 

 

Kotouttava ja kuntouttava Paavo-kurssi toimii toistaiseksi etäyhteyden kautta ja sovituin 

yksilötapaamisin.  Lisätietoa: Eevaleena Taala, eevaleena.taala@hameenlinna.fi tai 050 525 9183. 

Kirjoituskilpailu 

mailto:jenni.tokpanou@hameensetlementti.fi
mailto:aino.ulus@hameensetlementti.fi
mailto:lilli.lindstrom@hameensetlementti.fi
mailto:eeva-stiina.blomqvist@hameensetlementti.fi
mailto:jenni.tokpanou@hameensetlementti.fi
mailto:aino.ulus@hameensetlementti.fi
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Suositellemme seuraamaan tiedotusta myös:  
 

Hämeenlinna.fi  Maahanmuutto-osiosta löytyy maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa, pakolaisten 

vastaanottoa, Paavo-kurssia, kotouttavaa ryhmätoimintaa sekä turvapaikanhakijoiden palvelua koskevaa 

tietoa.  

 

 

Oleskeluluvan hakemiseen liittyviä kysymyksiä korona- aikana, 

lue Migri.fi sivulta: www.migri.fi/koronavirus 

 

 

Kotouttaminen.fi      Sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamisen ja 

pakolaisten vastaanoton toimijoille. Sivustoa ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen 

osaamiskeskus. 

 

Suomen ulkoministeriön sivut –  Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta 

 

 

Suomen sisäministeriön sivut – ajankohtaista tietoa koronasta 

 

 

Poliisi - Koronaan varautuminen poliisissa 

 

http://www.hameenlinna.fi/tyo-ja-elinkeino/maahanmuutto
https://migri.fi/koronavirus
https://kotouttaminen.fi/etusivu
https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta
https://intermin.fi/ajankohtaista/korona
https://www.poliisi.fi/koronavirus

