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OPPAASTA 

 
Koulutus ja kotoutuminen 2019 -oppaaseen on koottu yhteen tietoa Etelä-Kymenlaakson eri 
toimijoista, organisaatioista, oppilaitoksista ja järjestöistä sekä kohtaamispaikoista. Opas on 
suunnattu maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville.  
 
Oppaan on koonnut seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori Anu Kilpinen, 
anu.kilpinen@kotka.fi.  
 

 

OPPILAITOKSET 
 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
www.kyamk.fi   
Kouvolan kampus 
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 

Kotkan kampus 
Pääskysentie 1, 48220 Kotka 

  
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu järjestää kaikille avointa ammattikorkeakouluopetusta 
(avoin amk). Tarjolla on kieliopintoja (suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä ja espanja), atk-
opintoja, yrittäjyysopintoja ja eri alojen ammatillisia opintoja. Tarjolla on myös 
verkkokursseja.     
 
Yhteystiedot: Kouvolan kampus: p. 044 702 8899 (kampusinfo) 
 Kotkan kampus: p. 044 702 8414 (kampusinfo) 
 

 
Ekami Consulting Oy (Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy)   
www.ekami.fi 
 
Ekami Consulting Oy järjestää kotoutumiskoulutusta -> Hakeminen Kaakkois-Suomen TE-
toimiston kautta.   
 
Ekami Consulting Oy järjestää kielellistä alkukartoitusta Kaakkois-Suomen alueella sekä 
yrityskoulutuksia. Ekami järjestää yki-testejä, ammatillista peruskoulutusta, ammatillista 
aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta Kotkassa ja Haminassa.  
  
Yhteystiedot: Jonna Kajander, p. 040 5264864, jonna.kajander@ekami.fi 
 

 
Kotkan opisto 
www.kotkanopisto.fi  
Ratakatu 14, 48600 Kotka  
 
Kotkan opisto järjestää suomen kielen perus- ja jatkokursseja sekä kielten, kuvataiteen, 
käytännön taitojen, liikunnan, musiikin, tanssin, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden 
opetusta.  
 
Ilmoittautuminen ja neuvonta opetuksen aikana ma–to klo 10.00–16.00, pe klo 10.00–14.00 
https://www.opistopalvelut.fi/kotka  
 
Yhteystiedot: toimisto p. 05 234 4553 
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Kymenlaakson opisto 
www.kyme.fi 
Marintie 9, 46900 Inkeroinen 
 
Kymenlaakson Opisto järjestää 2 - 9 kuukautta kestäviä maahanmuuttajille suunnattuja 
kotoutumiskoulutuksia. 
 
Yhteystiedot: opiston toimisto p. 0207 118 530, toimisto@kyme.fi 
 

 
Kotkan aikuislukio 
www.kotkanaikuislukio.fi 
Arcus-talo   
Kirkkokatu 15, 48100 Kotka 

Globus-talo 
Kotkankatu 13, 48100 Kotka 

 
Kotkan aikuislukio järjestää kaikille avointa opetusta. Opiskelumahdollisuudet aikuislukiossa: 

 Lukio-opinnot: lukion oppimäärä ja ylioppilaskirjoitukset 

 Yksittäisten oppiaineiden opinnot (= aineopiskelu): lukion ja perusasteen 
yksittäisiä kursseja, mm. kieliä (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja venäjä) ja matemaattis-
luonnontieteellisiä aineita 

 Aikuisten perusopetukseen valmistavat opinnot 

 Aikuisten perusopetuksen oppimäärä 
  
Koulussa on 5 jaksoa / lukuvuosi, ja opiskelun voi aloittaa aina jakson alussa, jos ryhmissä 
on tilaa. Lähes kaikki lukion pakolliset kurssit voi suorittaa myös verkko-opintoina (ei S2-
kursseja).   
  
Yhteystiedot:  opinto-ohjaaja Janne Keskinen, p. 040 6743 562, janne.keskinen@kotka.fi 
 koulusihteeri Helena Latvala, p. 040 6352 738, helena.latvala@kotka.fi 
 

 
Jamilahden kansanopisto 
www.jamilahti.fi 
Tikkupolku 1, 49460 Hamina 
 
Jamilahden kansanopisto järjestää eri tasojen suomen kielen kursseja: Perustasolta B2-
tasolle. Opetusta on 25h/vk, lähiopetusta ma-to 9:30-14:00, perjantai on etäpäivä.  
Kurssi on ilmainen, jos kuuluu kotoutumislain piiriin, muissa tapauksissa kurssimaksu on 
150€ syyslukukaudelta sekä 200€ kevätlukukaudelta.  
 
Yhteystiedot: toimisto, p. 05 755 6600, toimisto@jamilahti.fi 

Ance Schneider, p. 044-362 3655, ance.schneider@jamilahti.fi 
 

 
Haminan kansalaisopisto  
www.haminankansalaisopisto.fi 
Kirkkokatu 1, 49400 Hamina 
 
Haminan kansalaisopistossa järjestetään suomen kielen perus- ja jatkokursseja ja 
keskustelukursseja suomen kielellä.  
 
Yhteystiedot: Stina Piironen, p. 040 354 5107, stina.piironen@hamina.fi 

 

mailto:stina.piironen@hamina.fi
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PAJATOMINTA 

Rannikkopajat  
https://www.ekami.fi/hakijalle/rannikkopajat/pajaesittelyt  
  
Rannikkopaja on työvalmennuksen ja työllistämisen yksikkö, joka tarjoaa Kotka-Hamina-
Virolahti-Pyhtää-Miehikkälä alueen pääasiassa alle 29-vuotiaille nuorille erilaisia työ-, 
harjoittelu-, sekä koulutusjaksoja.  
  
Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voit arjenhallinnan harjoittelun lisäksi 
opetella erilaisia työtaitoja ja koulutusvalmiuksia. Työpajat tarjoavat myös väylän 
koulutukseen ja työelämään. Työpajojen menetelmiksi ovat käytännön työn tekemisen ohella 
vakiintuneet työvalmennus sekä yksilö- ja ryhmävalmennus. Työvalmennuksen avulla 
kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan 
toimintakyvyn ja arjenhallintakyvyn kehittämistä.  
  
Monikulttuurinen työpaja Kuunari  
Työpaja on tarkoitettu 17-29 -vuotiaille Kotkassa asuville maahanmuuttajille. Kuunarissa 
tutustutaan suomalaiseen työelämään ja työkulttuuriin työpajamenetelmin. Haku TE- 
toimiston kotoutumispalveluiden kautta.  
 
Yhteystiedot: yksilövalmentaja Laura Lyytikäinen, p. 044 767 0365, 
laura.lyytikainen@ekami.fi  
  
Aikuisten työpaja Suunta 
Suunta-valmennus on tarkoitettu kotkalaisille 29 - 45-vuotiaille pitkään työttömänä olleille. 
Suunnan kautta pääsee miettimään ja toteuttamaan yksilövalmentajan tuella oman näköistä 
polkua työelämään. Tarvitaan vain halu pyrkiä kohti työelämää koulutuksen tai työkokeilun 
kautta. Suunnan ryhmätoiminnan kautta pääsee kartoittamaan omaa osaamista, 
vahvistamaan opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä tutustumaan koulutusmahdollisuuksiin. 
Yksilövalmentaja auttaa löytämään työkokeilu- ja työpaikkoja. Haku TE-toimiston tai Väylän 
kautta. 
 
Yhteystiedot: yksilövalmentaja Riikka Häkkinen, p. 044 794 9904, riikka.hakkinen@ekami.fi 
 

 
Sotek-säätiö 
www.sotek.fi/maahanmuuttajille 
 
Sotek-säätiö tarjoaa maahanmuuttajille työelämätaitoja ja suomen kielen harjoittelua yhteen 
sovitettuna. Työtehtäviä löytyy esimerkiksi seuraavilta aloilta: remontointi, kokoonpano, 
kädentaidot, logistiikka ja kaupan ala. Kieli- ja työelämätaitojen samanaikainen opettelu luo 
vankan pohjan myöhemmin tapahtuvalle kielen oppimiselle ja työelämätaitojen 
harjaantumiselle. 
 
Sotek-säätiö tuottaa Kymenlaakson alueella sosiaalisen työllistämisen palveluita työelämän 
tarpeisiin. Palveluihin ohjaavia tahoja ovat mm. kunnat, työvoimahallinto, Kela ja 
vakuutusyhtiöt. 
 
Yhteystiedot: Kati Kurtti, puh. 044 777 0361, kati.kurtti@sotek.fi 
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KOLMANNEN SEKTORIN KIELIKERHOT 
 

Meijän koulu/ Luetaan yhdessä  
 
Meijän koulun suomen alkeet -ryhmissä vapaaehtoiset opettavat kielen alkeita Kotkassa 
asuville maahanmuuttajille. Ryhmät ovat kaikille maahanmuuttajille avoimia ja niihin voi 
osallistua ennen tai jälkeen virallisten suomen kurssien.  Ryhmät kokoontuvat eri puolilla 
Kotkaa.  
 
Yhteystiedot: maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen,  
p. 044 7529527, maarit.koskensalo-tiainen@kotka.fi tai maarit.koskensalo-tiainen@evl.fi 
 

 
Myllyn suomen kielen kerho 
http://mylly.me/kerhot.html 
 
Monikulttuurisessa toimintakeskus Myllyssä on suomen kielen kerho arkisin klo 10-11 ja klo 
12-13! 
 
Keskustelu on vapaata ja aiheina hyvin erilaisia elämään liittyviä asioita. Kerho on maksuton.  
 
Yhteystiedot: Lorenza Vasquez, p. 040 526 5407, lorena.vasquez@mylly.me 
 

YKSITYINEN KIELTENOPETUS 
 

Maanatiri  
 
Suomen ja englannin kielen yksityis- ja pienryhmäopetusta maahanmuuttajille. Oppitunnit 
pidetään opettajan kotona Kotkansaarella. Tiedustelut hinnoista ja tuntien ajankohdista 
sähköpostitse tai puhelimitse. 
 
Yhteystiedot: Tiinamari Vilkko, p. 050 3400763, tiinamari.vilkko@gmail.com 
 

 

YHDISTYKSET 
 

Arbor Mundi ry  
https://www.facebook.com/groups/118070581563231/ 
 
Arbor Mundi ry:n toiminnan tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja järjestää yhteistä toimintaa paikallisen väestön kanssa. 
Yhdistyksen nimi on latinaa ja tarkoittaa: elämän puu. Yhdistys on avoin kaikille henkilöille 
kansalaisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. 
 
Yhteystiedot: arbor_mundi@hotmail.com 
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Kolibri ry 
https://www.facebook.com/groups/2084664925079635/ 
 
Kolibri järjestää leirejä lapsille Kotkassa. Leireillä kokeneet ohjaajat.  
 
Yhteystiedot: Elena Nechaeva, p. 041 492 6280 tai Galina Vangonen, p. 044 272 5750 
 

 
Kohti työtä ry 
www.kohtityota.fi 
Vesitorninkatu 2, 48600 Kotka 
 
Kohti Työtä ry työllistää ja tukee arjen haasteissa pitkäaikaistyöttömiä Kotkan ja Pyhtään 
alueella. 
 
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Karoliina Karesti, p. 040 931 3717, 
karoliina.karesti@kohtityota.fi 
 

 
Suomen Punainen Risti 
 
Kotkan osasto  
rednet.punainenristi.fi/node/17554 
Tarinatie 2, Kotka  
 
Taitojen talolla toimii kirpputori ja tapaamispaikka. Talolla on eri päivinä myös kerhotoimintaa 
ja terveyspiste.  
 
Yhteystiedot: Raisa Soini, p. 040 8108678, taitojen.talo@kymp.net 
 
Haminan osasto 
https://rednet.punainenristi.fi/hamina 
 
Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Kumppanuustalo Hilmassa (Kadettikoulunkatu 3, käynti 
rakennuksen sivusta).  
 
Yhteystiedot: p. 046 5666 196, sprhamina@gmail.com 
 
Karhulan osasto 
https://rednet.punainenristi.fi/karhula 
 
Yhteystiedot: p. 044 2754879, karhula@punainenristi.fi 
 
SPR Kaakkois-Suomen piiri 
 
Yhteystiedot: monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Anna Buzaeva, p. 040 7266 015 
anna.buzaeva@redcross.fi 
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto  
 

Kotkan paikallisyhdistys 
https://kotka.mll.fi/ 
 
MLL:n perhekahvilana eli lapsiperheiden yhteiseen kohtaamispaikkaan voi tulla lasten 
kanssa, ottaa halutessaan omat eväät mukaan tai nauttia kahvipöydästämme pientä 
korvausta vastaan. Vapaa pääsy, ei tarvitse olla MLL:n jäsen.  
 
Torstaisin Karhuvuoressa klo 9.30-11.30 (Velhon päiväkodin Kohtaamispaikka)  
Maanantaisin Kotkansaarella klo 9.30 - 12.00 kahvila Messistä (ent. Palotornin päiväkoti)  
 
Yhteystiedot: p. 050 55 44 772, mll.kotka@gmail.com 
 

Pyhtään paikallisyhdistys 
https://www.facebook.com/MLL-Pyht%C3%A4%C3%A4n-yhdistys-804485339615610/ 
 

 
Kymenlaakson Martat 
https://www.martat.fi/kymenlaakso/ 
Torikatu 6, 45100 Kouvola 
 
Martoissa on mahdollista toimia monenlaisessa vapaaehtoistoiminnassa. Jokainen 
marttayhdistys toimii omilla teemoillaan, sen mukaan, mikä yhdistyksen jäseniä kiinnostaa. 
Toiminnassa voi olla monenlaisia tapahtumia kuten retkiä, ruokakursseja, taidetta, liikuntaa. 
 
Kotkan alueen Martat 
www.martat.fi/marttayhdistykset/?fwp_city=kotka&fwp_martat_division=kymenlaakson-
martat 
 

 

MUITA TOIMIJOITA 
 

Kotkan kirjastotoimi 
https://kyyti.finna.fi/ 
 
Kirjastossa on saatavana suomen kielen opiskeluun tarvittavaa materiaalia ja 
maahanmuuttajaryhmät voivat tulla tutustumaan kirjaston palveluihin. 
 
Yhteystiedot: erikoiskirjastonhoitaja Airi Halonen, p. 040 5710328, airi.halonen@kotka.fi 
 

 
Vapaaehtoistyo.fi  
https://vapaaehtoistyo.fi/kotka/ 
 
Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon 
vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. 
 
Tehtäviä tarjoavat Kotkan kaupunki ja Kirkko Kotkassa moninaisine yhteistyötahoineen.  
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Cursor Oy  
www.cursor.fi 
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA 
 
Aloittavan yrittäjän palvelut: 

 Yrityksen perustajan oppaat 11 kielellä 
www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/yrittajaksi-suomeen-oppaat/ 

 Yrittäjyys Kotka-Haminan seudulla -video   
www.youtube.com/watch?v=pl2ix26nEKs 

 
Tuetaan ja neuvotaan jo olemassa olevia maahanmuuttajien yrityksiä suomeksi, englanniksi 
ja venäjäksi. Annetaan asiantuntija-apua maahanmuuttajille, joilla ei ole aiempaa 
yrittäjäkokemusta tai kokemusta liiketoiminnan ostamisesta suomeksi, englanniksi ja 
venäjäksi.  
 
Yhteystiedot: vaihde p. 040 190 2500, info@cursor.fi 
 

 

OHJAAMOT  
 

Ohjaamo  
www.ohjaamot.fi 
 
Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea 
monenlaisiin asioihin opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä.  
 

Kotka 
http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-kotka 
Kirkkokatu 22 (Yhteisötalo Messi B-talo)  Karhulantie 23 (Nuorisotila Kulma) 
 
Aukioloajat: ma-pe klo 13.00–17.00 (Kirkkokatu) 
 
Yhteystiedot: palvelupuhelin 040 184 2845, ohjaamo@kotka.fi 

Ohjaamon koordinaattori Kaisa Heimonen, p. 040 646 3700, 
kaisa.heimonen@kotka.fi 

 
Hamina 
http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-hamina 
Fredrikinkatu 7 (sisään Isoympyräkadun puolelta) 
 
Aukioloajat: ma-ke ja pe klo 12.00 -16.00, to klo 12.00-18.00 
 
Yhteystiedot: palvelupuhelin 044 757 7399, laura.luukkonen@ekami.fi 
 
Pyhtää 
http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-pyhtaa 
Motellikuja 2 (Siltakylän nuorisotila yhteydessä) 
 
Aukioloajat: ti, to klo 13 - 17, ke 15-21, pe Liikkuvaohjaamo 
 
Yhteystiedot: palvelupuhelin 044 767 6744 Anne, 044 770 8338 Kirsi, ohjaamo@pyhtaa.fi 
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KOHTAAMISPAIKAT 
 

Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly 
www.mylly.me 
Gutzeitintie 14, Kotka  
 
Suomen kielen keskustelukerhoja. Mylly järjestää kerran kuukaudessa retken Kotkan 
ympäristöön. Lisäksi paljon muuta toimintaa. Tarkempia tietoja Myllyn kotisivuilta.  
 
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Johanna Hasu, p. 044 709 4044, johanna.hasu@mylly.me  
 

 
Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry 
haminarodnik.com 
Vallikatu 4, 49400 HAMINA 
 
Yhdistys järjestää kokouksia, illanviettoja, luentoja, jäsenilleen matkoja, näyttelyitä ja näitä 
vastaavia tapahtumia ja harjoittaa tiedostus- ja julkaisutoimintaa ja tekee esityksiä ja 
aloitteita.  
 
Yhteystiedot: p. 05 3577 077, 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi 
 

 
Kotkan Korttelikotiyhdistys ry 
www.korttelikoti.fi 
Ututie 11 48350 Kotka 
 
Kotkan Korttelikotiyhdistys on voittoa tavoittelematon asukasyhdistys ja 
välityömarkkinatoimija. Välityömarkkinatoimijana yhdistys hallinnoi työvoimapoliittista 
Tulevaisuus Tukevasti Työssä 3 -hanketta ja olemme Kuntouttavan työtoiminnan ja 
Aikuisten työpajatoiminnan ostopalvelutuottaja. Yhdistyksellä on Kotkan alueella viisi kaiken 
ikäisille tarkoitettua kohtaamispaikkaa ja ylläpidämme myös Kumppanuustalo Viikarin 
perustoimintoja esim. yhdistysten ajanvarausta, kiinteistön siivousta, digiopastusta ja 
Kumppanuustalon kohtaamispaikka Loistoa.  
 
Lisäksi hallinnoimme STEAn rahoittamia Viikari Kiikaroi Tulevaisuuten ja Digituutorit 
aktiivisen kansalaisen apuna -hankkeita.  
 
Arvot: ihmisen kunnioittaminen, hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen yhteistyö, 
yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäiseminen ja yhteisöllisyys  
 
Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Anne Heimola, p. 044 0903035, anne.heimola@korttelikoti.fi 
 

 
  

mailto:anne.heimola@korttelikoti.fi
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Kumppanuustalo Viikari  
www.kumppanuustaloviikari.fi 
Mariankatu 24, 48100 Kotka 
 
Kumppanuustalo Viikarissa on saman katon alla monenlaista toimintaa. Se on eläväinen 
kansalaistoiminnan ja -aktiivisuuden keskus ja toiminta-areena. Kumppanuustalo tarjoaa 
käyttäjilleen puitteet oman toiminnan kehittämiseen, erilaisten tapahtumien ja koulutusten 
järjestämiseen sekä yhteisölliseen ja osallistavaan toimintaan.  
 
Yhteystiedot: Verkostokoordinaattori Hanna Pikka, p. 040 525 9803, 
hanna.pikka@korttelikoti.fi 
 

 
Kumppanuustalo Hilma 
http://kumppanuustalohilma.fi/hilma/ 
Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina 
 
Yhteisöllinen toimintakeskus ja kohtaamispaikka yhdistyksille. 
 
Ovet kaikille avoinna Hilmassa ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00-14.00 
 
Yhteystiedot: kumppanuuskoordinaattori Minna Mänttäri, p. 040 751 7955, 
minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi 
 

 
Perheiden kohtaamispaikat 
kymenlaaksonperhekeskus.fi/kohtaamispaikat 
 
Tervetuloa tapaamaan muita lapsiperheitä! Avoimissa kohtaamispaikoissa voi tavata muita 
vanhempia. Lapset saavat leikkikavereita. On oleskelua, touhua, tapahtumia ja 
vertaisryhmiä. Muilta vanhemmilta ja ammattilaisilta saa tukea. 
 
Kohtaamispaikkoja on eri puolilla Kymenlaaksoa. Jokainen kohtaamispaikka on 
omanlaisensa. Toimintaa järjestetään asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
 

 

HANKKEITA 
 

Thaliala -hanke (Rannikkopajat) 
 
Työpaja, jossa neljän kuukauden intensiivijaksoilla tutustutaan suomalaiseen työelämään ja 
ammattialoihin sekä kartoitetaan omaa osaamista ja kiinnostusta teatterin tekemisen kautta. 
Osallistujat tutustuvat mm. rakentajan, puusepän, maalarin, puvustajan, kirjoittajan, 
kuvaajan, kampaajan, maskeeraajan ja markkinoijan työtehtäviin sekä ääni- ja 
valotekniikkaan. Jokainen ryhmä valmistaa yleisölle esitettävän näyttämökappaleen. 
Intensiivijaksot alkavat aina lukukausien alussa. Haku suoraan Rannikkopajoilta tai TE-
toimiston kautta. 
 
Yhteystiedot: hankevastaava Mikko Kamila, p. 044 720 5904, mikko.kamila@ekami.fi 
 

 
  

https://kymenlaaksonperhekeskus.fi/kohtaamispaikat
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Kaveriksi minulle -hanke (Kotka-Kymin seurakunta) 

 
Kaveriksi minulle -hankkeen keskiössä ovat alaikäisenä yksin Suomeen tulleet oleskeluluvan 
saaneet turvapaikanhakijat. Heille etsitään ystäviä ja tukiperheitä mentorointiohjelmaan.  

 
Yhteystiedot: projektikoordinaattori Suvi-Tuuli Miilunpalo, p. 040 549 8961, 
suvi-tuuli.miilunpalo@evl.fi 
 

 
Kotkas liikutaa yhes -hanke (Mylly) 
 
Hankkeen tavoitteena on edistää kantaväestön ja maahanmuuttajien aktiivista osallistumista 
harrastus- ja liikuntatoimintaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää heidän sosiaalisia suhteita 
sekä mahdollistaa työpaikkakokeiluja hankkeeseen osallistujille. Hankkeen tavoitteena on 
myös kehittää uusia liikuntapalveluita sekä lisätä kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä. 
 
Hankkeen Facebook-sivuilta lisätietoja liikuntaryhmistä ja tapahtumista. 
https://www.facebook.com/kotkasliikutaayhes/ 
 
Yhteystiedot: projektikoordinaattori Jenni Kokkonen, p. 044 2383157, 
jenni.kokkonen@mylly.me 
 

 
Nuoret ja kansalaistoimijalähtöisyys Etelä-Kymenlaaksossa (Leader Sepra) 
 
Kohderyhmä on alle 25 -vuotiaat maahanmuuttajat, kehitysvammaiset ja romanit sekä 
yhteisöt, jotka toimivat kohderyhmien parissa. Maahanmuuttajalla voi olla puutteellinen 
kielitaito tai jollakin voi olla liikuntaeste. Nämä eivät kuitenkaan saa estää yhdenkään nuoren 
mukana oloa yhteisessä toiminnassa. Sepran kautta voi hakea pientä tukea mm. 
opintomatkoihin, kurssien järjestämiseen, tilavuokriin tapahtumissa sekä 
tarjoilukustannuksiin.  
 
Yhteystiedot: hankekoordinaattori Heidi Hansén, p. 044  277 4515, heidi.hansen@sepra.fi 
 

 

MATALAN KYNNYKSEN URHEILUSEURAT 

Peace United, Myllyn jalkapallokerho 
http://fcmylly.com/ 
 
Jalkapallokerho kokoontuu sunnuntaisin Ruonalan hallissa klo 21 - 22.  
 

 
Yhteystiedot: Suvi Luoto, p. 044 319 0402 
 

 
Kotkalaiset urheiluseurat ja -järjestöt 
http://www.kotka.fi/asukkaalle/liikunta_ja_vapaa-aika/urheiluseurat 
 
Seurojen yhteystiedot löytyvät Kotkan kaupungin sivuilta.  
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Kotkan Harraste ry 
https://kotkan-harraste-ry.webnode.fi/ 
 
Matalan kynnyksen lajivapaata liikuntatoimintaa kaikille. Tarkoituksena on kohottaa 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätä liikunnan iloa ja pysyvää harrastusta. 
Lisäksi meillä toimii liikuntavälineiden ja -varusteiden kierrätys- ja lainauspiste Toivo 
Pekkasen koululla, (os. Ruotsinsalmenkatu 13, 2. krs.) 
 
Yhteystiedot: puheenjohtaja Suvi Luoto, p. 044 319 0402, kotkanharraste@gmail.com 
 

 

SEURAKUNNAT 
 

Suomen evankelisluterilainen kirkko  
 
Kotkan Kotka-Kymin seurakunta  
www.kotka-kyminseurakunta.fi 
Mariankatu 14 E, 48101 Kotka 
 
Yhteystiedot: Maarit Koskensalo-Tiainen, p. 044 7529 527, maarit.koskensalo-tiainen@evl.fi 
 
Haminan seurakunta  
www.haminanseurakunta.fi 
Pikkuympyräkatu 34, Hamina 
 
Yhteystiedot: Eva Andersen, p. 050 386 5725, eva.andersen@evl.fi 
 
Pyhtään seurakunta 
www.pyhtaanseurakunta.fi 
Ilvestie 1, 49220 Siltakylä 
 
Yhteystiedot: p. 044 743 1040 (kirkkoherranvirasto) 
 

 
Suomen ortodoksinen kirkko  
 
Kotkan ortodoksinen seurakunta 
www.kotkaort.fi 
Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka 
 
Yhteystiedot: p. 05 212 490 (seurakunnan virasto) 
 
Haminan ortodoksinen seurakunta 
www.orthamina.fi 
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola 
 
Yhteystiedot: p. 040 704 717, hamina@ort.fi (kirkkoherranvirasto) 
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Helluntaiseurakunnat 
 
Kotkan helluntaiseurakunta 
www.kotkanhelluntaisrk.fi 
Kaivokatu 10, 48100 Kotka 
 
Yhteystiedot: pastori Marjaana Rauma, p. 045 124 9418, karhulan.hsrk@kymp.net 
 
Karhulan helluntaiseurakunta 
https://karhulanhelluntaisrk.fi/ 
Suntionkatu 13, 48600 Kotka 
 
Yhteystiedot: pastori Marjaana Rauma, p. 045 124 9418, karhulan.hsrk@kymp.net 
 
Haminan helluntaiseurakunta 
Kadettikoulunkatu 11, 49400 Hamina 
 
Yhteystiedot: p. 045 87 60 306, haminanhelluntaisrk@gmail.com 
 

 
Vapaakirkko 
 
Kotkan vapaaseurakunta 
www.kotkanvapaaseurakunta.fi 
Mariankatu 18, 48100 Kotka  
 

Yhteystiedot: Marja Grey, p. 046 908 8499, kotka.vapis@outlook.com 
 
Haminan vapaaseurakunta 
http://hamina.svk.fi/ 
Pikkuympyränkatu 22-24, 49400 Hamina 
 
Yhteystiedot: haminan.vapaaseurakunta@gmail.com 
 

 
Suomen adventtikirko 
 
Kotkan adventtiseurakunta 
https://kotka.adventist.fi/ 
Kalervonkatu 1, 48600 Kotka 
 
Yhteystiedot: Arja Rytkönen, puh. 040 7712312, arja.rytkonen@hotmail.com 
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KOTKAN KAUPUNGIN KOTOUTUMISEN PALVELUT 

Sosiaaliohjaaja  
Karhulantie 46, 48600 Kotka 
 
Sosiaaliohjaajan palvelu on tarkoitettu niille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika on 
päättynyt. Tarkoituksena on tukea maahanmuuttajataustaisia henkilöitä mm. 
kotoutumisajalta pois siirryttäessä ja siirtymävaiheissa koulutuksen ja työelämän välillä. 
Asiakkaille on tarjolla monipuolista tukea, neuvontaa ja ohjausta asioiden hoitamisessa. 
Tukea saa arkielämään ja asumiseen liittyvissä asioissa, sekä lasten- ja perheasioissa, 
myös ohjausta ja neuvontaa toimeentuloon ja koulutukseen liittyvissä asioissa. 
 
Yhteystiedot: Irina Kipriyanova, p. 040 1867511, irina.kipriyanova@kotka.fi 
 

Maahanmuuttajatyön koordinaattori (Kotkan kaupunki ja Kotka-Kymin srk) 
Karhulan seurakuntakeskus, Karhulantie 33, 48600 Kotka 
 
Kaksisuuntaisen kotoutumisen tukeminen.  
 
Yhteystiedot: Maarit Koskensalo-Tiainen, p. 044 7529 527, maarit.koskensalo-tiainen@evl.fi 
tai maarit.koskensalo-tiainen@kotka.fi 
 

 
Seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori 
Karhulantie 46, 48600 Kotka 
 
Maahanmuuttajatyön kehittäminen Etelä-Kymenlaaksossa.  
 
Yhteystiedot: Anu Kilpinen, p. 040 560 5937, anu.kilpinen@kotka.fi 

 
Virkaneuvo  
www.facebook.com/virkaneuvo/ 
www.vk.com/virkaneuvo 
 
Virkaneuvo palvelee ulkomailta Etelä-Kymenlaaksoon työn, opiskelun tai perhesiteen 
perusteella muuttaneita henkilöitä. Virkaneuvo auttaa kaikissa maahantuloon liittyvissä 
kysymyksissä kuten oleskelulupa-asioissa (Migri), sosiaaliturvasta ja etuuksista (Kela) sekä 
TE-palveluista ja työnhaun käynnistämistä. Neuvoa annettaan myös Kotkan kaupungin 
palveluista, asumismahdollisuuksista ja vapaa-ajan toiminnasta. 
 
Virkaneuvo palvelee suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Palvelua saat puhelimitse, 
sähköpostitse ja Virkaneuvon palvelupisteissä. Palvelu on maksutonta. 
 
Karhula (Karhulantie 46)  ma - to  klo 8.00 - 15.00  

pe  klo 8.00 - 14.30  
 
Hamina (Vallikatu 4)  ti klo 13.00 -16.00 
 
Yhteystiedot: p. 05 2345 844 tai 040 5100547, virkaneuvo@kotka.fi  
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MAAHANMUUTTAJAPALVELUT/ KYMSOTE 

Kotkan maahanmuuttotoimisto 
https://www.kymsote.fi/ 
Karhulantie 46, 48600 Kotka 
 
Kymsoten maahanmuuttajapalvelujen tehtävänä on alle kolme vuotta Suomessa olleiden 
pakolaisperheiden sosiaalityö, kotoutumisen ohjaus ja neuvonta.  Palveluiden tavoitteena on 
tukea asiakkaiden kotoutumista ja omatoimista selviytymistä suomalaisessa yhteiskunnassa. 
 
Aukioloajat:  
ma - to  klo 8.00 - 11.00 ja klo 11.30 - 15.00 
pe  klo 8.00 - 11.00 ja klo 11.30 - 14.30 
 
Yhteystiedot: vaihde p. 05 234 5870, HUOM! 9.10.2019 alk. p. 020 633 6523 
 


