
Kylä	  kotou*ajana	  



Kumppanimme	  sanoin:	  
”Vapaaehtoistoiminta	  on	  halua	  	  
helpo0aa	  toisen	  ihmisen	  oloa	  uudessa	  	  
ja	  hämmentävässä	  5lanteessa.	  	  
Pieniä	  avuliaita	  tekoja,	  jotka	  au0avat	  	  
selviytymään	  arjessa	  ja	  osoi0avat,	  
e0ei	  ketään	  ole	  jäte0y	  yksin.	  	  
Läsnäoloa.	  Lämpöä.	  Ihmisyy0ä."	  	  	  
Punainen	  Ris*	  

Tämä	  on	  kylätoimintaa	  parhaimmillaan.	  	  



•  Koko	  kylä	  kotou0aa	  -‐hanke	  
•  Kanna0aako	  kotou0aa?	  
•  Maahanmuu0o	  kasvaa	  
•  Maahanmuuton	  seurauksia	  +	  &	  -‐	  
•  Joka	  tapauksessa…	  
•  Keskeisiä	  käsi0eitä	  
•  Kotou0amisen	  toimijaken0ää	  
•  Mitä	  tavis	  voi	  tehdä?	  
•  Kotou0amistyön	  toimijoita	  ja	  

kumppaniehdokkaita	  
•  Eväitä	  keskusteluun	  
•  Lähteet	  ja	  lue	  lisää	  



Koko	  kylä	  kotou*aa	  –	  taustaa	  
SUOMEN	  KYLÄTOIMINTA	  RY	  sai	  työ-‐	  ja	  
elinkeinoministeriön	  myöntämää	  	  
val5onavustusta	  kotoutumista	  tukevaan	  	  
työhön	  vuodelle	  2016.	  	  
	  
KOKO	  KYLÄ	  KOTOUTTAA	  -‐HANKE	  verkostoitui	  
kotou0amiskentän	  toimijoiden	  	  
kanssa	  ja	  keräsi	  kotou0amisvinkkejä	  kylille	  ja	  	  
Leader-‐ryhmille.	  
	  
MATERIAALIPANKKI	  ON	  Suomen	  Kylätoiminnan	  
neOsivuilla	  >	  kehi0ämishankkeet	  	  
>	  	  Koko	  kylä	  kotou0aa	  



Kanna*aako	  	  
kotou*aa?	  
Kotou*amiseen	  osallistuminen	  	  
on	  inhimillistä	  ja	  yhteisen	  vastuun	  	  
kantamista,	  mu*a	  meillä	  on	  	  
myös	  iso	  oma	  lehmä	  ojassa:	  	  
	  
KYLÄTOIMIJOIDEN	  JOUKON	  
PIENENTYMINEN	  on	  kylien	  	  
yhteinen	  huoli	  >	  miten	  saataisiin	  	  
mukaan	  uusia	  kasvoja,	  innokkaita	  	  
tekijöitä,	  vastuunkantajia.	  	  
	  
Toisin	  sanoen	  kylille	  uusia	  asukkaita.	  



Kanna*aako	  kotou*aa?	  
•  ASUKASHANKINTA	  ELI	  tulomuuton	  lisääminen	  on	  joka	  kunnan	  ja	  	  

kylän	  suunnitelmissa.	  =>	  Uusia	  veronmaksajia.	  
•  UUSIA	  ASUKKAITA	  tarvitaan	  turvaamaan	  olemassa	  olevat	  palvelut.	  
•  TYHJIÄ	  ASUNTOJA/TALOJA/RAKENNUSPAIKKOJA	  halutaan	  asu0aa.	  
•  VAIKEASTI	  TÄYTETTÄVÄT	  työpaikat	  (esim.	  rakennusala,	  kuljetus	  ja	  varastoin5,	  

kausityöt)	  tarvitsevat	  työntekijöitä.	  
•  KANSAINVÄLISYYS	  KIINNOSTAA	  elinkeinoelämää.	  
•  YHDISTYKSET	  JA	  kul0uurielämä	  kaipaavat	  uu0a	  elinvoimaa.	  



Maahanmuu*o	  kasvaa	  
SUOMESSA	  ASUVA	  ulkomaalaisväestö	  lähes	  kaksinkertaistui	  
2000-‐luvulla.	  Vuonna	  2012	  Suomessa	  asui	  noin	  195	  500	  
ulkomaan	  kansalaista.	  Ulkomaan	  kansalaisten	  määrän	  
arvioidaan	  vuoteen	  2020	  mennessä	  kasvavan	  noin	  330	  000	  
henkeen	  ja	  vuoteen	  2030	  mennessä	  noin	  500	  000	  henkeen.	  	  
	  
TULOSYYT:	  perhe	  &	  avioituminen,	  paluumuu0o,	  	  
työ,	  pakolaisuus,	  opiskelu.	  	  
SUURIMMAT	  SYNTYMÄMAARYHMÄT	  (2014)	  en5nen	  
Neuvostolii0o,	  Viro,	  Ruotsi,	  Venäjä,	  Somalia,	  Irak,	  Kiina,	  
Thaimaa,	  en5nen	  Jugoslavia.	  	  
Nyt	  Syyria,	  Afganistan	  ja	  Irak	  korostuneet.	  
	  



Maahanmuuton	  seurauksia	  +	  &	  -‐	  

	  

•	  Väkiluku	  kasvaa.	  
•	  Ikärakenne	  tasapaino0uu.	  
•	  Lisää	  työvoimaa.	  
•	  Uusia	  kansainvälisen	  kaupan	  avauksia.	  
	  
•	  Väestö	  on	  monimuotoisempaa:	  	  
	  	  	  sosiaalinen	  tausta,	  perhemuodot,	  	  
	  	  	  koulutus-‐	  ym.	  tausta,	  etninen	  tausta.	  

•	  Suhtautuminen	  maahanmuu0ajiin	  jakaa	  väestöä.	  	  
•	  Riskinä	  alueellinen	  ja	  sosiaalinen	  eriytyminen.	  
•	  Heikko	  työllisyys,	  syrjäytyneisyys,	  vakavat	  sosiaaliset	  ongelmat.	  



Joka	  tapauksessa…	  
MONIKULTTUURISUUS,	  MONIKIELISYYS	  sekä	  arvojen	  ja	  tapojen	  monimuotoisuus	  
tulevat	  yhä	  suuremmassa	  määrin	  osaksi	  suomalaista	  yhteiskuntaa.	  	  
–	  HaluOin	  tämän	  tapahtuvan	  tai	  ei.	  
	  
MUUTOS	  VAATII	  sopeutumista	  sekä	  kantaväestöltä	  e0ä	  tulijoilta.	  
	  
HYVIN	  HOIDETTU	  kotou0aminen	  tulee	  yhteiskunnalle	  edullisemmaksi	  ja	  
hyödyllisemmäksi	  kuin	  laiminlyönnit.	  

	  
	  



Keskeisiä	  käsi*eitä	  
MAAHANMUUTTAJA	  	  
SUOMEEN	  MUUTTANUT	  henkilö,	  joka	  oleskelee	  maassa	  muuta	  kuin	  matkailua	  tai	  siihen	  
verra0avaa	  lyhytaikaista	  oleskelua	  varten	  myönnetyllä	  luvalla	  tai	  jonka	  oleskeluoikeus	  on	  
rekisteröity	  tai	  jolle	  on	  myönne0y	  oleskelukorO.	  
	  

TURVAPAIKANHAKIJA	  	  
TURVAPAIKANHAKIJA	  HAKEE	  suojelua	  ja	  oleskeluoikeu0a	  vieraasta	  val5osta.	  
Turvapaikanhakija	  saa	  pakolaisaseman,	  jos	  hänelle	  annetaan	  turvapaikka.	  	  	  



Keskeisiä	  käsi*eitä	  II	  

PAKOLAINEN	  	  
HENKILÖ,	  JOKA	  pakenee	  vainoa.	  Pakolaisaseman	  saa	  henkilö,	  jolle	  val5o	  antaa	  turvapaikan	  
tai	  jonka	  YK:n	  pakolaisjärjestö	  UNHCR	  määri0elee	  pakolaiseksi.	  
	  	  

KIINTIÖPAKOLAINEN	  	  
UNHCR:N	  PAKOLAISEKSI	  määri0elemä	  henkilö,	  jolle	  on	  myönne0y	  oleskelulupa	  val5on	  
talousarviossa	  vahvistetussa	  pakolaiskiin5össä.	  	  



Kotou*amisen	  toimijaken*ää	  
PÄÄVASTUU	  KOTOUTUMISLAIN	  mukaisista	  
kotou0amistoimenpiteistä	  on	  kunnilla	  ja	  työ-‐	  ja	  elinkeinotoimistoilla	  
(TE-‐toimisto).	  	  
	  
KUNNAN	  TAI	  USEAMMAN	  KUNNAN	  yhdessä	  on	  kotoutumislain	  
mukaan	  laadi0ava	  kotou0amisohjelma	  (32	  §).	  
	  
KANSALAISJÄRJESTÖT	  OVAT	  merki0ävässä	  asemassa	  viranomaisten	  
tarjoamien	  palvelujen	  täydentäjänä	  sekä	  yhteistyökumppaneina	  
kotoutumista	  tukevia	  palveluita	  suunniteltaessa	  ja	  toteute0aessa.	  
	  



Mitä	  tavis	  voi	  tehdä?	  
KOLMAS	  JA	  NELJÄS	  sektori	  pystyvät	  tarjoamaan	  kotoutumisessa	  tärkeän	  
sosiaalisen	  ulo0uvuuden	  ja	  verkostot	  eli	  kontakteja	  ja	  ystäviä,	  joita	  viranomaiset	  
eivät	  voi	  työnsä	  puolesta	  järjestää.	  
	  
KYLÄTOIMINTA	  ON	  hyvä	  ja	  luonteva	  alusta	  osallistua	  yhteiseen	  tekemiseen.	  
Se	  tuo0aa	  kontakteja	  kantaväestöön,	  vahvistaa	  yhteisöllisyy0ä	  ja	  antaa	  
mahdollisuuden	  vaiku0aa	  oman	  asuinympäristön	  kehi0ämiseen.	  	  
	  
YKSINKERTAISIMMILLAAN	  RIITTÄÄ,	  e0ä	  kylä	  avaa	  ovensa	  uusille	  tulijoille	  ja	  
kutsuu	  heidät	  mukaan	  perustoimintaansa.	  	  
	  
	  
	  



Mitä	  tavis	  voi	  tehdä?	  
TERVEHDI	  YSTÄVÄLLISESTI,	  hymyile.	  Kohtele	  kuten	  haluaisit	  	  
itseäsi	  kohdeltavan.	  Kohtaa	  luontevas5	  ja	  hyväksy	  erilaisuus.	  
	  
TOIMI	  KUIN	  toimit	  muidenkin	  naapurien	  ja	  tu0avien	  kanssa.	  
	  
AUTA	  KAUPASSA	  (neuvo	  esim.	  hedelmien	  punnitsemisessa	  	  
ja	  maidon	  valitsemisessa).	  
	  
OTA	  UUSI	  asukas	  mukaan	  kerho-‐	  ja	  yhdistystoimintaan.	  	  
	  
KÄYTÄ	  MAALAISJÄRKEÄ.	  	  
	  
Katso	  lisää	  materiaalipankista	  >	  Kotou0amiskysely	  



Toimijoita	  &	  kumppaniehdokkaita	  
PUNKALAITUMEN	  LEADER-‐RAHOITTEISET	  maahanmuu0ajahankkeet	  
kiinnostavat	  jo	  ympäri	  maailmaa.	  	  
	  
LAPPAJÄRVELLÄ	  LÄHIALUEINEEN	  toimii	  Leader-‐rahoi0einen	  
kotou0amishanke	  Maakoto,	  joka	  tukee	  uusien	  tulijoiden	  juurtumista	  ja	  
työllistymistä.	  
	  
VASTAANOTTAVA	  TUNTURI-‐LAPPI	  -‐HANKE	  avaa	  uu0a	  elinympäristöä	  
ympäristöluotsauksen	  keinoin.	  Rahoitus	  Maaseudun	  Sivistyslii0o.	  



Toimijoita	  &	  kumppaniehdokkaita	  
SUOMEN	  KYLÄTOIMINTA	  RY	  on	  mukana	  Punaisen	  Ris5n	  koordinoimassa	  
järjestöverkostossa.	  	  
	  
MUITA	  VERKOSTON	  toimijoita	  ovat	  mm.	  Suomen	  Par5olaiset,	  Suomen	  Pakolaisapu,	  	  
VALO	  ry,	  Väestölii0o,	  SetlemenOlii0o,	  Pelastakaa	  lapset,	  Mar0alii0o,	  Mannerheimin	  
lastensuojelulii0o,	  Mielenterveysseura	  ja	  Suomen	  Pelastusalan	  Keskusjärjestö.	  
	  
JÄRJESTÖVERKOSTON	  JAKAMAT	  materiaalit	  ovat	  kylä-‐	  ja	  Leader-‐toimijoiden	  käyte0ävissä.	  
(Kylätoiminnan	  ko5sivujen	  materiaalipankki.)	  



Eväitä	  keskusteluun	  
•	  MITÄ	  UUDET	  tulijat	  voisivat	  meidän	  kylällemme	  antaa,	  entä	  me	  heille?	  
	  
•	  MILLAISIA	  ENNAKKOLUULOJA	  ja	  asenteita	  uusia	  tulijoita	  kohtaan	  on?	  
	  
•	  MILLAISTA	  MAAHANMUUTTAJILLE(KIN)	  sopivaa	  toimintaa	  kylässämme	  jo	  on?	  
	  	  	  Mitä	  uu0a	  voitaisiin	  järjestää?	  Kenen	  kanssa	  yhteistyössä?	  
	  
•	  MITÄ	  KUNTAMME/SEUTUMME	  kotou0amisohjelma	  sisältää?	  



Lähteet	  ja	  lue	  lisää	  
•	  Kotou0amisen	  osaamiskeskus,	  kotou*aminen.fi	  	  (suunna0u	  ammaOlaisille,	  mu0a	  
selkeää	  sisältöä)	  
•	  Infopankki.fi	  (5etoa	  Suomesta	  usealla	  kielellä)	  
•	  Maahanmuu*ovirasto.fi	  
•	  Intermin.fi	  >	  maahanmuu0o	  ja	  maahanmuu0opoli5ikka	  
•	  Mavi.fi	  >	  hankerekisteri	  

•	  KOTOUTTAMISEN	  OSAAJIA	  MM.	  Kajaani,	  Kyyjärvi,	  Män0ä-‐Vilppula,	  Nauvo,	  	  
	  	  	  Pietarsaari,	  Pudasjärvi,	  Punkalaidun,	  Saarijärvi,	  Tampere…	  Google	  au0aa	  J	  



Kiitos	  mielenkiinnostasi!	  

Suomen	  Kylätoiminta	  ry	  toimii	  paikallista	  kehi0ämistä	  edistävien	  järjestöjen,	  kylien	  ja	  
Leader-‐ryhmien	  eduntekijänä.	  Toteutamme	  yhteistoimintaa	  ja	  verko0umista	  yhdessä	  	  
19	  maakunnallisen	  kyläyhdistyksen	  ja	  54	  Leader-‐ryhmän	  sekä	  näiden	  kau0a	  yli	  4	  200	  kylän	  
ja	  kaupunginosan	  kanssa.	  Meistä	  lisää:	  www.kylatoiminta.fi	  
	  


