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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

Maahanmuuttoinfo Kastellissa
Voi myös lähettää meille
tekstiviestin:



050 567 7888

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

tai sähköpostin:

maanantai

9-12, 13-16

suomi, englanti, puola

maahanmuuttoinfo@hameenlinna.fi

tiistai

9-12, 13-16

suomi, arabia

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

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

Muutoksista päivystyksestämme
tiedotetaan myintegration-sivulla:
www.myintegration.fi/fi/maahan
muuttoinfo-kastellissa
(sama tiedote myös englanniksi,
arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi).
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www.myintegration.fi
Myintegration.fi on monikielinen verkkosivusto. Seuraamme paikallisia ja valtakunnallisia uutisia ja
tapahtumia ja tiedotamme niistä suomeksi, englanniksi, arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi. Sivulta
löytyy myös ajankohtaista tietoa koronaviruksesta eri kielillä. Myintegration.fi:n kautta on helppo
löytää kaikki tarvittava tieto puhelimella, tietokoneella tai tabletilla.

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”.

Hämeen Setlementin aluetyön etätoiminta:
Neuvonta- ja ohjauspiste päivystää joka päivää klo 10-15
(pe 10-14) Kumppanuustalolla, 1.krs.
Setle Chat Club Kumppanuustalolla: Tiistaisin ja torstaisin
klo 12.30 – 13.30. 1krs. tila 109
Suomen kielen alkeet – avoin suomen kielen ryhmä, tiistaisin ja torstaisin, klo 10-12
Kumppanuustalolla 2.krs tila 205
Luetaan yhdessä – suomen kielen ryhmä naisille parilliset viikot klo 18 – 20, 2.krs tila
205 (alkaen 14.9.2020). Aamuryhmät ovat perutettu vuoden loppuun asti.
Mama’s Cafe - kaikille avoin perhekahvila, perjantaisin klo 9.30 – 11.30. 1.krs tila 109
Kumppanuustalo on avoin MA-TO 8-16 ja PE 8-15
osoite: Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna
Lisätietoja: Jenni Tokpanou 050 374 2433, jenni.tokpanou@hameensetlementti.fi

Kotouttavaa ja kuntouttavaa Paavo-kurssi toimintaa lähiopetuksena 10.8-28.10 ja 2.11-16.12.
Kotiäitien ryhmä alkaa 9.9. Vapaista kurssipaikoista voit kysyä: Eevaleena Taala,
eevaleena.taala@hameenlinna.fi tai 050 525 9183.
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