Ryhmäinfot maahanmuuttajille syksyllä 2018
Joensuun maahanmuuttajapalvelut järjestävät asiakkaille ryhmäinfoja 17 eri kotoutumiseen
tavalla tai toisella liittyvästä teemasta. Infot järjestetään englanniksi, dariksi, arabiaksi ja
venäjäksi. Jokainen teema järjestetään jokaisella kielellä kerran kvartaalissa eli sama info on
tarjolla asiakkaille useamman kerran vuoden aikana. Infot on tarkoitettu joensuulaisille,
oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Niihin voi tulla kuka tahansa oleskeluluvan
perusteesta tai maahantulosyystä riippumatta.
Ohessa on kaikkien ryhmäinfojen aikataulut. Toivomme, että jaatte tietoa ryhmäinfoista
eteenpäin omassa organisaatiossanne ja yhteistyöverkostossanne. Voitte toki ohjata myös
asiakkaita suoraan ryhmäinfoihin. Rajallisen tilan vuoksi ryhmäinfoihin vaaditaan
ennakkoilmoittautuminen. Siksi pyydämme ottamaan meihin yhteyttä, jos teillä on infoista
kiinnostunut asiakas tai välittämään yhteystietomme hänelle. Ilmoittautua voi sähköpostitse
maahanmuuttajapalvelut(at)joensuu.fi ja puhelimitse 050 411 2737.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta infot järjestetään hotelli Aadassa (Kauppakatu 32,
Yläkabsu-kabinetti).

Englanti:
4.10. klo 13-14.30/Vanhemmuus ja perhe
9.10. klo 13-15/Suomen historia ja yhteiskunta
23.10. klo 13-15/Poliisin toiminta Suomessa
26.10. klo 9-11/Asuminen, kierrätys, paloturvallisuus
29.10. klo 13-15/Suomen kansalaisuus
6.11. 13-15/Kotoutumisaika ja kotoutuminen
13.11. klo 9-11/Terveydenhoito Suomessa
15.11. klo 9-11/Oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
16.11. klo 13-15/Yhdistystoiminta, harrastukset, vapaaehtoistyö
19.11. klo 13-15/Uskonto ja kirkko Suomessa
20.11. klo 13-15/Yhdenvertaisuus ja rasismi
3.12. klo 13-15/Pankki, verotus, vakuutus
10.12. klo 13-15/Kun kotoutumisaika loppuu
12.12. klo 9-11/Oleskeluluvat
14.12. klo 9-11/Kela-asiat
18.12. klo 13-15/Demokratia ja tasa-arvo
19.12. klo 13-15/Kotitalouden tulot, menot, lainat ja jaksotus
Arabia:
2.10. klo 9.30-11.30/Suomen historia ja yhteiskunta
3.10. klo 13-15/Asuminen, kierrätys, paloturvallisuus
9.10. klo 13-15/Yhdistystoiminta, harrastukset ja vapaa-aika / HUOM. PAIKKA Joensuun
maahanmuuttajapalvelut, Siltakatu 10 A 13
16.10. klo 13-15/Pankki, verotus ja vakuutus

17.10. klo 13-15/Oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
24.10. klo 13-15/Oleskeluluvat
30.10. klo 13-15/Uskonto ja kirkko Suomessa
7.11. klo 13-15/Poliisin toiminta Suomessa
14.11. klo 13-15/Vanhemmuus ja perhe
20.11. klo 13-15/Suomen kansalaisuus /HUOM. PAIKKA Joensuun maahanmuuttajapalvelut,
22.11. 9.30-11.30/Kotoutuminen ja kotoutumisaika
27.11. klo 13-15/Terveydenhoito Suomessa
28.11. klo 13-15/Kun kotoutumisaika loppuu
5.12. klo 9-11/Yhdenvertaisuus ja rasismi
11.12. klo 13-15/Kotitalouden tulot, menot, lainat ja jaksotus
21.12. klo 9-11/Demokratia ja tasa-arvo
20.12. klo 13-15/Kela-asiat

Dari:
5.10. klo 9-11/Pankki, verotus ja vakuutukset
8.10. klo 13-15/Suomen historia ja yhteiskunta
10.10. klo 13-15/Yhdistystoiminta, harrastukset ja vapaa-aika
18.10. klo 13-15/Kotitalouden tulot, menot, lainat ja jaksotus
22.10. klo 13-15/Terveydenhuolto Suomessa
31.10. klo 9-11/Kela-asiat
2.11. klo 13-15/Kun kotoutumisaika loppuu
5.11. klo 13-15/Asuminen, kierrätys, paloturvallisuus
8.11. klo 13-15/Mitä kotoutumisaika on? / HUOM. PAIKKA Joensuun maahanmuuttajapalvelut
(Siltakatu 10 A 13)
12.11. klo 13-15/Vanhemmuus ja perhe / HUOM. PAIKKA Joensuun maahanmuuttajapalvelut
21.11. klo 13-15/Oleskeluluvat
26.11. klo 13-15/Suomen kansalaisuus
28.11. klo 9-11/Poliisin toiminta Suomessa
4.12. klo 13-15/Uskonto ja kirkko Suomessa
10.12. klo 13-15/Oikeudet ja velvollisuudet Suomessa / HUOM. PAIKKA Joensuun
maahanmuuttajapalvelut
13.12. klo 13-15/Yhdenvertaisuus ja rasismi
17.12. klo 13-15/Demokratia ja tasa-arvo
Venäjä:
1.10. klo 14:15-15:45 /Vanhemmuus ja perhe
11.10. klo 9-11/Kotoutumisaika ja kotoutuminen
12.10. klo 9-11/Oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
15.10. klo 13-15/Pankki, verotus ja vakuutus
19.10. klo 13-15/Demokratia ja tasa-arvo
25.10. klo 9-11/Kela-asiat
26.10. klo 13-15/Uskonto ja kirkko Suomessa
29.10. klo 13-15/Poliisin toiminta Suomessa
1.11. klo 9-11/Asuminen, kierrätys ja paloturvallisuus

8.11. klo 13-15/Suomen kansalaisuus
9.11. klo 9-11/Yhdenvertaisuus ja rasismi
12.11. klo 13-15/Yhdistystoiminta, harrastukset ja vapaa-aika
15.11. klo 13-15/Suomen historia ja yhteiskunta
23.11. klo 13-15/Kotitalouden tulot, menot lainat ja jaksotus
30.11. klo 13-15/Oleskelulupa-asiat
12.12 klo 13-15/Terveydenhuolto Suomessa
18.12. klo 9-11/Kun kotoutumisaika loppuu

