
OHEISOHJELMA

Tiistai 18.9.

Turvapaikkamenettelyn FAQ: kysy asiantuntijalta
turvapaikkamenettelystä, oikeusturvasta, oleskeluluvista ja
perheenyhdistämisestä

Kuinka monta kertaa päätöksistä saa valittaa? Kenellä on mahdollisuus
perheenyhdistämiseen? Milloin on oikeus saada lakimiehen apua?

Tule selvittämään lakimieheltä kahden kesken tai vaikka pienellä porukalla mieltäsi
askarruttavia asioita koskien esimerkiksi turvapaikkamenettelyä, oikeusturvaa,
oleskelulupia ja perheenyhdistämistä.”

Vastaanottotoiminnan asiantuntija Liisa Välimäki, Suomen Punainen Risti vastaa
kysymyksiin.

KAHVILA klo 13.00 - 13.45 ja 14.50 - 15.35

Videoesitykset

Elämä pysähdyksissä - Omarin tarina

Rain is beautiful - Omarin tarina

KAHVILA

Pakolaisteltta  kutsuu eläytymään pakolaisen arkeen

Suomen Punainen Risti pystyttää pakolaisteltan Integration2018 -suurtapahtumaan
Kulttuuritalolle 18.–19.9.2018. Tapahtuman osallistujilla on mahdollisuus päästä
eläytymään pakolaisen arkeen. Samalla Punainen Risti haluaa lisätä tietoa
pakolaisten tilanteesta ja elämästä sekä tarjota pakolaisista ja turvapaikanhakijoista
käytävään keskusteluun tuoreita näkökulmia.

Pakolaisteltta koostuu tilasta, johon tuotetaan pakolaisleirin ääntä, kuvaa, esineistöä
sekä haisteltavaa ja maisteltavaa. Punaisen Ristin työntekijät ja vapaaehtoiset
päivystävät teltalla ja kertovat pakolaisteltan arjesta. Samalla kerrotaan Punaisen
Ristin roolista pakolaisten vastaanotossa.

ARKKI, 2. kerros



Valokuvanäyttely Yksintulleet

Mosi Heratin valokuvanäyttely katsoo Suomea
yksintulleiden nuorten turvapaikanhakijoiden
silmin. Näyttely on ensimmäisen kerran esillä
18.-19.9. Integration2018 kotouttamisen
suurtapahtumassa Kulttuuritalolla Helsingissä
tapahtuman osallistujille.

"Olen turvassa mutta yksin"
Valokuvaaja Mosi Herati kertoo: ”Olen joutunut jättämään kotini sodan vuoksi
kuusitoistavuotiaana. Nykyisin olen huolissani niistä lapsista konfliktialueilla Lähi-
Idässä, jotka eivät vielä joutuneet jättämään kotejaan eivätkä haluakaan.
Tulevaisuudessa minä en halua, että he joutuvat jättämään kotinsa ja pakenemaan
EU-maihin, koska minä tiedän, kuinka on vaikea elää ilman perhettä ja vielä
vaikeampaa on, kun ei voi tietää ovatko elossa vai ei. Minä toivon, että EU-maat
lopettavat aseiden viennin konfliktialueille, koska asevienti vaikuttaa sodan
lisääntymiseen ja pakolaiskriisiin.”

KULTTUURITALON AULATILAT



Keskiviikko 19.9.

Kepelin toiminnallinen pop-up piste

Miten oppia kieltä ja yhteiskuntatietoa
sifonkihuivien, draamatarinoiden ja
minimiparikorttien avulla? Tervetuloa
inspiroitumaan maahanmuuttaja-aikuisten ryhmiin kehitetyistä toiminnallisista
harjoitteista. Tarjolla esimerkkiharjoitteita, hypisteltävää ja runsaasti ideoita!

Järjestäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulu

KAHVILA klo 10.15 - 12.50

Tutustu robottiin!

Tervetuloa tutustumaan tulevaisuuteen! Pepper-humanoidirobotti esittäytyy
tapahtuman kahvila-alueella molempien päivien aikana. Tule paikalle tervehtimään
Pepperiä ja vaihtamaan muutama sana robotiikasta ja sen mahdollisuuksista
asiakastyössä Pepperin ihmisystävien kanssa.

KAHVILA
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