
Ukraina-ilta MUISTIO 30.3.2022 
Kunnanjohtaja avasi tilaisuuden klo 18. 

Illan agenda  

- Käytännön asiat 
- Lyhyt esittäytymiskierros 
- Yleinen tilannekuva 
- Prosessin vaiheet 
- viranomaisten tehtävät ja vapaaehtoistyön rooli 
- Muistion kirjaaminen 

Lyhyt esittäytyminen, yhteystietolomake laitettiin jakoon. Mikäli et ollut paikalla, voit antaa yhteystietosi 
(puhelinnumerosi ja sähköpostiosoite) tiedottamisrinkiä varten. Välitä yhteystietosi anna-
mari.alkio@aura.fi/ 0406310464 

Kuntaliiton tilannekuva: liitteen esitysmateriaali 

Prosessin vaiheet: liitteen esitysmateriaali  

Vapaaehtoistyön rooli: 

Materiaalia tilanteen mukaan. Yhteistyöringin kautta viedään tietoa eteenpäin. Tällä pyritään siihen, että 
olemme valmiina, kun/ jos tilanne vaatii reagointia.  

Terveydenhuollon terveisit: 

- Mikäli tulijalla on rekisteröitymistodistus, pääsevät matkustamaan ilmaiseksi ELY:n julkisen 
liikenteen reiteillä 

- terveystarkastukset ja rokotukset katsotaan kuntoon saapumisten yhteydessä 

Auranlaakson kansalaisopisto 

- Tarjoaa jo tällä hetkellä (kaksi ryhmää viikossa) suomenkielen opetusta, valmius kesäkurssia 
järjestää, jos tarve näin vaatii 

Seurakunta 

- Tarjoaa: henkinen ja hengellinen tuki sekä kotiutumisen tuki ja käytännön tuki. Kotimajoittajien 
tukeminen ja käytännön apu. Ovat mukana apuja tarjoavana aktiivisena toimijana. Ruoka-apua ja 
taloudellista apua voidaan tarvittaessa mahdollistaa. Myös mahdollisuus auttaa 
täsmälahjoituspyyntöjen kautta, ihmisillä on halu auttaa.  

SPR 

- Lipas keräykset tähän mennessä yhteensä 6.698€ (sis. Auran kunnan 5.000€) 
- Auranmaan lähiavun päivitysnumero 0453419750  ti-to klo 19-21, jonne voi  kertoa mitä voisi 

luovuttaa, mitä voisi lahjoittaa ukrainalaisille. Tässä vaiheessa erityistä tarvetta lasten vaatteista, 
polkupyöristä, pienistä naistenvaatteista.  Lähiavun puhelinnumeroa voivat käyttää myös 
tavaroiden tarvitsijat. He voivat varata sitä kautta tarvikkeita.  

- Viime käden apua kotimaan katastrofirahastosta tukea mm. vaatteisiin, ruokaan, majoitukseen. Voi 
saada maksusitoumuksen.  

- SPR keräys on koko Auranmaan alueella 



- Venäjänkielentaitoinen vapaaehtoinen löytyy 
- Aikaisemmin koronarokotuksissa mukana olleet SPR:n aula-avustajat saatavilla tarvittaessa myös 

vapaaehtoisiksi muihin tehtäviin 

Rami Jokinen Tvåspråkiga i Auranmaa 

- tarkoitus on toisen kotimaisen kielen käytön ja arvostuksen lisääminen Auranmaalla 
- arjen rutiinit tärkeitä sekä kielitaito 
- idea harrastamisen lomassa kielenopetus esimerkiksi minigolfin kautta, muutaman sanan opettelua 
- Tarjoavat iltakoulua opetellaan uusia suomen kielen sanoja harrastamisen ohessa, hyvää mieltä 

Hannu Harju/ Varsinais-Suomen Kyykkä ry 

- heittopeli 1800 luvulta 
- yhdistys perustettu 1950 luvulla Suomeen 
- Kyykkä on tunnettua Ukrainassa 
- Tarjoaa vetämään urheilullisia kyykkä sessioita ukrainalaisille vapaa-ajalle 
- Mukava harrastus, jota Hannu voisi koordinoida 
- Voitaisiin tutustuttaa auralaisia ja ukrainalaisia toisiinsa mukavan pelin kautta yhdessä 
- kahden hengen peli/ useamman hengen porukalle sopiva peli 

Janne Hyrkäs 

- Useita hakuja tehty Ukrainasta  
- Turussa varastoja, tavaroita on valmiina. Kaikki ukrainalaiset voivat hakea tarvikkeita.  
- Gatorade-areenalla löytyy varasto ja kokoontumistila, lisätietoja ”Silta 22”- Facebook-sivu 
- Operaatio Uusi alku-Facebook  
- Jannen kautta voi kysellä mistä tahansa tarpeista 0408268916 

 

HUOM! Yksityismajoitusta tarjoavat palveluntarjoajat, seuratkaa maahanmuuttoviraston ja kunnan 
viestintää yksityismajoituksen tukemisen osalta.  

Mervi Levander: Kun henkilö on rekisteröitynyt, hänellä on oikeus saada vastaanottolain mukaista 
vastaanottorahaa.   

APU kysyi: miten saadaan tietoa tulevien perheiden tarpeista? Yhteystietoja ei voi antaa, mutta koulun 
kautta voidaan tiedottaa.   

Tulevien määrästä tuli kysymyksiä, ei ole antaa tilannearviota. Tällä hetkellä yksi perhe on Aurassa, lapsia 
on Auran yhtenäiskoulussa.  

Seuraavat yhteistyön askeleet:  

Keskusteltiin lopuksi jatkostepeistä ja asian tiedottamisesta. Pohdittiin Facebook-sivun ja/ tai Whatsapp 
ryhmän perustamista halukkaiden kesken. Päädyttiin perustamaan Whatsapp-ryhmän sekä tarvittaessa 
luodaan yhteinen Teams-alusta.  

Seuraava kokoontuminen huhti-/ toukokuulle.  

Kiitokset kaikille osallistuneille! 


