У Нурміярві розпочне свою діяльність міжорганізаційний центр
підтримки «Ukraine Help Center Nurmijärvi»
14.04.2022
У співпраці з різними організаціями засновується місце для зустрічі для всіх українців, які
мешкають у Нурміярві. «Ukraine Help Center Nurmijärvi», який знаходиться в приміщенні
Фінського Червоного Хреста в Omppulinna, в центрі Нурміярві. Центр надає українцям
консультацію з громадських послуг та їх використання, а також організовує «Вечори
дружби», де українці та місцеві жителі можуть познайомитися один з одним. Крім того,
для українців організовуються різні гуртки навчання фінської мови, як на місці, так і в
електронному вигляді. Роздача одягу та інших необхідних товарів українцям в Нурміярві
здійснюється через Фінський Червоний Хрест.

Консультація про громадські послуги в Omppulinna з 27.4.
В «Ukraine Help Center Nurmijärvi» буде надаватися консультація з громадських послуг та
їх використання всім українцям, які мешкають у муніципалітеті Нурміярві, починаючи від
27.04.2022 у приміщенні Фінського Червоного Хреста в Omppulinna за адресою
Rajamäentie 9 B, 01900 Nurmijärvi. Консультант буде присутній по середах з 12:00 до
15:00. Консультації надаються без попереднього запису.
Крім того, українці можуть відвідувати «Koto-Info», інформаційний пункт муніципалітету
Нурміярві, за адресою Kuonomäentie 2, 3 поверх, без попереднього запису в понеділок і
вівторок з 12:00 до 16:00. В інший час на прийом необхідно записатися за телефоном
040 3174106 з 8 по 16 год. з понеділка по четвер.
Консультація надається, наприклад, з питань реєстрації, із соціальних та медичних
послуг, з освіти дітей та зі співпраці з центром прийому біженців.

«Вечори Дружби» для українців і місцевих жителів
«Вечори Дружби» будуть проходити з 27 квітня по середах з 15:00 до 18:00 у приміщенні
Фінського Червоного Хреста в Omppulinna. На «Вечорах дружби» українці та місцеві
волонтери можуть познайомитися та обмінятися контактами за чашкою кави. На місці
будуть і волонтери, які говорять українською та російською мовами.
«Вечори Дружби» також буде відвідувати співробітник Євангелічно-лютеранської Церкви,
який надає духовну підтримку.
Під час «Вечорів дружби» буде запропонований одяг та інші товари українцям, які цього
потребують.
Попередньо непотрібно записатися на «Вечори Дружби».

Роздача одягу та інших необхідних товарів
Одяг та інші необхідні товари роздаватимуть через Фінський Червоний Хрест, який
координує діяльність з надання допомоги. Місцеві жителі, які хочуть дарувати допомогу,

та українці, які потребують допомоги, можуть зв'язатися з місцевими співробітниками
Червоного Хреста електронною поштою.
Якщо Ви хочете щось подарити, повідомте, будь ласка, електронною поштою, що Ви
хочете подарувати та вкажіть свою контактну інформацію. Червоний Хрест буде
оцінювати необхідність товарів, що пропонують, та дають інструкції про те, куди і як їх
можна доставити.
Українці, які потребують допомоги, можуть отримати одяг та інші товари в «Ukraine Help
Center Nurmijärvi» в приміщенні Червоного Хреста в Omppulinna по середах, під час
«Вечорів Дружби».
Контактна електронна адреса для пожертв одягу та інших товарів у Нурміярві та
Клауккала: spr.nurmijarvi@gmail.com.
Контактна адреса для пожертв по району Раямякі: spr.rajamaki.vaateapu@gmail.com.
Відділ Червоного Хреста в Раямякі має широкий вибір одягу та взуття, відсортованих за
розміром.

Гуртки навчання фінської мови на різних рівнях
Безкоштовні гуртки навчання фінської мови доступні як онлайн, так і на місці, в таких
місцях:
Гуртки навчання мови в онлайн-відеозалі по вівторках і середах з 14:30 до 16:00, для тих,
які вже в якійсь мірі знають фінську мову. На заняттях обговорюють повсякденні теми
питання і вивчають мову. Додаткова інформація на сайті «Setlementti Louhela».
Гурток «Olkkari Kirppis» збиратиметься по вівторках з 17:00 до 19:30 за адресою
Kuokkalantie 2, Нурміярві. Заняття організовує «Setlementti Louhela» у співпраці з
викладачами-волонтерами. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися! Реєстрація: тел.
040 728 7234 / julie.tran@setlementtilouhela.fi.
25 квітня в «Klaukkalan Klubitalo» стартує гурток навчання для нових людей, які хочуть
вивчати фінську мову, за адресою Viirintie 3, Klaukkala. Заняття будуть здійснюватися по
понеділках з 16:00 до 17:30. Заняття організовує «Setlementti Louhela ry» у співпраці з
«Nurmijärvi Clubhouse» та «Nurmijärvi Kalevalaisten Naiset ry». Реєстрація: тел. 040 728
7234 / julie.tran@setlementtilouhela.fi
Також у Rajamäki є можливість розпочати окремий гурток вивчання мови, якщо виникне
така потреба. Контактна особа: May Roth-Edelmann, тел. +358 50 577 9648.
За потреби в Нурміярві також можна організувати онлайн-клуби з навчання фінської
мови..

