TEEMALEHTI KOTOUTTAMISESTA JA KYLÄTOIMINNASTA. MAALLE MAHTUU TULIJOITA.
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maalaisjärjellä

Avoimet Kylät – tule mukaan!
AVOIMET KYLÄT ON osa
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa
vuonna 2017.
Kylät kutsuvat 10.6.2017
kaikki liikkeelle ja tutustumaan elämäänsä. Suomi
100 -juhlavuoden kunniaksi
avaamme ovet entistä näkyvämmin.
Avoimet Kylät -päivänä
järjestetään tapahtumia niin
pienissä kuin isoissakin kylissä. Ohjelmassa on mukavaa
yhdessä olemista ja tutustumista kylien elämänmenoon.
Kylätapahtumat ovat
esim. kyläyhdistysten kirpputoreja, kahviloita, soutelua,
opastettuja luontokierroksia,
lintubongausta, musiikkiesityksiä, museokierroksia…
Jokaisella kylällä on omat
juttunsa ja tapahtumat ovat
pääasiassa maksuttomia.
Kylien monipuolisten

tapahtumien järjestelyistä ja
ohjelmista vastaavat kylien
aktiiviset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja toimijat.
Päivän järjestämisestä,
tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat maakunnalliset kyläyhdistykset
ja Leader-ryhmät yhdessä
Suomen Kylätoiminta ry:n
kanssa.
Ellei kyläsi ole vielä tässä
satavuotistempauksessa mukana, ilmoittautukaa ihmeessä maakunnalliselle kyläyhdistyksellenne tai marjut.
haapanen@kylatoiminta.fi
avoimetkylat.fi

Mahdottomuuksista
mahdollisuuksia
ENSI VUONNA, 1–3.9.2017,
järjestetään kansallinen Maaseutuparlamentti 2017, Leppävirralla Pohjois-Savossa.
Maaseutuparlamentissa
2017 muotoillaan yhteinen tahtotila suomalaiselle
maaseudulle ja nostetaan
maaseudun mahdollisuudet
politiikan agendalle. Maaseutuparlamentissa 2017

kohtaavat toimijat kylistä
kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin ja yrittäjistä
yhdistyksiin. Kolmen päivän
aikana teemme työtä otsikon
”Mahdottomuuksista mahdollisuuksia” alla.
Merkitse päivämäärä jo
kalenteriin ja tule mukaan,
sillä tarjolla tulee olemaan yllätyksiä, ratkaisuja ja kasvua.
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Rahoitusmahdollisuuksia
kotouttamiseen

PÄÄKIRJOITUS

Kylillä on rajat auki

Y

K:n ja vaihtoehto-Nobelin
1990-luvulla
palkitsema
kylätoiminta
on uudistusten tiellä. Enää ei pelkästään
riitä kyläläisten voimaannuttaminen, päätöksenteon hajauttaminen ja maaseudun rakennemuutoksen edistäminen,
jotka olivat palkitsemisperusteina 20 vuotta sitten. Tämän
päivän maaseutupolitiikan on
vastattava vähintään kansallisiin ja mieluiten globaaleihin
haasteisiin.
Haasteisiin vastataan kylän
ja kyläläisten ehdoilla. Pitkäaikaistyöttömiä työllistämällä
saadaan samalla kylätalolle
talkkari. Biotaloushankkeella parannetaan kylän ja sen
asuntojen energiatehokkuutta.
Digitalisaatio otetaan haltuun
valokuituinvestoinnilla. Tyhjilleen jääneessä koulussa pyöritetään ryhmäperhepäiväkotia.
Kunnan kiintiöpakolaisille
tarjotaan tilaisuuksia tutustua
kantaväestöön ja työllistyä
kylän maatiloille.
Suomi on kansainvälisessä vertailussa rankattu
maailman turvallisimmaksi
maaksi. Toinen valttimme
on EU:n harvin asutus –
meillä on tilaa. Kotouttamiseen sijoitettu euro poikii
moninkertaisesti takaisin,
kun puolityhjä kotimaamme saa uuden, ahkeran
työntekijän, palveluiden
tuottajan ja veronmaksajan. Ykkösongelmamme
yksinäisyys helpottuu
kun muualta saapuvat
lörpöttelijät puhuvat ja

hymyilevät meidät pyörryksiin.
Jos käytämme etsikkoaikamme
viisaasti, maaseudustamme
tulee luontaisella mutkattomuudellaan ja kohtaamistaidoillaan maahanmuuttajien
kotouttamisen huippuosaaja.
Esimerkiksi Punkalaitumen
kotouttamishanketta on jo nyt
benchmarkattu kansainvälisesti aina Australiaa myöden.
Sotien aiheuttama pakolaisaalto on vasta alkusoittoa
verrattuna tulevien vuosikymmenten ilmastopakolaisuuteen.
Ilmastonmuutoksessakin
Suomi on saamapuolella. Jo
Etelä-Euroopassa maataloustuotannon ennustetaan vaikeutuvan tai tulevan kokonaan
mahdottomaksi. Kyliemme
kansainvälisten hankkeiden
painopiste voikin hiljalleen
alkaa siirtyä viinin- ja riisinviljelyyn. Historian heiluriliike
palauttaa ilmastomme lähemmäksi maamme asuttamisen
alkuhämäriä, jolloin jalot lehtipuut kasvoivat Kainuussa asti.
Nälkämaan laulukin pitänee
miettiä uusiksi.

Suomen, EU:n maaseutumaisimman valtion 4 200 kylällä
on rajat auki ja taivas kattona
tulevaisuutensa tekemiseen.
Kylätoimintaliikkeen kolmiportaisessa, maamme laajimmassa
maaseudun asukkaiden verkostossa tehdään viitisen miljoonaa talkootyötuntia yhteiseksi
hyväksi joka vuosi – normien ja
byrokratian purkaminen sekä
hallintouudistusten tuomat
mahdollisuudet nostavat
työn vaikuttavuuden toiseen
potenssiin. Toimeen tarttumalla ja maamme 54:n alhaalta
ylöspäin -kehittämistä tukevan
Leader-ryhmän avulla ratkaisemme globaalitkin haasteet
ennen seuraavaa ilmastonmuutosta. Kysykää vaikka vuoden
kyläksi valitulta, 50 asukkaan
lappilaiselta Kerässiepiltä,
jossa on voimaa kuin pienessä
kylässä.
Petri Rinne
Suomen Kylätoiminta ry:n
puheenjohtaja

Kylätoiminnan progressiivisen
dynamiikan ytimessä

K

ylätoiminta
on monella
tavalla ajan
hermolla.
Ikävää vain,
että monet
hienot saavutukset eivät saa
tarpeeksi huomiota, koska
ne ovat paikallisia ratkaisuja
paikallisiin ongelmiin. Ja ennen
muuta: toimista kerrotaan liian
arkisesti.
Jos käytettäisiin trendikkäämpää sanastoa, huomat-

taisiin, että kylillä on tehty
lukuisia sosiaalisia innovaatioita, toimittu resurssiviisaasti
ja voimaannutettu väkeä oikein
urakalla.
Erityisen vakuuttavalta
toiminta näyttää, kun lähdetään
hypettämään urbaanin yritysmaailman muotikäsitteillä. Ei
kylillä niin pientä asiaa olekaan,
ettei siitä kertomista saada
nousemaan uusiin sfääreihin
sopivalla sanastolla. Todistan
väitteeni: ensin termi ja sitten

kyläsovellus.
STARTUP. Kyläyhdistys, joka
on juuri perustettu. Kymmenen
aktiivisinta perustajajäsentä
on tasan kymmentä eri mieltä,
mihin toiminnassa on keskityttävä.
JOUKKORAHOITUS. Kyläyhdistyksen rahastonhoitajan ja
sihteerin epätoivoinen yritys
saada edes joku kyläläisistä
maksamaan viiden euron jäsenmaksu.
NON PROFIT. Kyläyhdistyksen

AMIF
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto (sisäministeriö)

ESR
Euroopan sosiaalirahasto (työ- ja
elinkeinoministeriö)

EAKR
Euroopan aluekehitysrahasto
(työ- ja elinkeinoministeriö)

MAASEUTURAHASTO
(maa- ja metsätalousministeriö)

FEAD
Vähävaraisten avun rahasto (työja elinkeinoministeriö)

Lisäksi rahoitusta mm. seurakuntien, eri järjestöjen (esim. SPR),
opetus- ja kulttuuriministeriön,
työ- ja elinkeinoministeriön ja
RAY:n kautta.
Kotouttaminen voi olla myös suomalaisen luontosuhteen ja maaseutumaisen elämänmuodon
selittämistä. Kuva: Anna Hakala.

Suomalainen luontosuhde
avautuu ”yhdessäkulkijan”
kanssa

M

aaseudulla
kotoutumisen
haasteina ovat
työllistyminen ja koulutuksen
saatavuus. Pienillä paikkakunnilla vaaditaan erityisen
hyvää yhteistyötä paikallisten
toimijoiden välillä, jotta tällaiset maantieteeseen perustuvat
haasteet saadaan taklattua.
Se onnistuu, mutta sitten
ovat vielä valtavat, vierailta ja
pelottavilta tuntuvat metsät ja
syksyinen pimeys ja kylmyys,
jotka eivät varsinaisesti rohkaise astumaan ulos.
Tunturi-Lapissa näitä

rahastonhoitaja ja sihteeri epäonnistuvat edellä mainitussa
pyrkimyksessään.
SKAALAUTUVA TOIMINTA.
Kyläyhdistys ottaa hoitaakseen
yhä suurempia hankkeita entistä pienemmällä aktiivijoukolla.
ENKELISIJOITTAJA. Kyläyhdistys odottaa, että joku kylän
vanhuksista muistaisi yhdistystä testamentissaan.
SIEMENRAHA TAI SIEMENVAIHE. Yhdistys muistaa
kylälle syntyneitä vauvoja ja
kannustaa edelleen jatkamaan
asukashankinnan kauneimpia
muotoja.
PITCHAUS ELI HISSIPUHE.
Yhdistystä kolmekymmentä
vuotta luotsanneen puheenjoh-

pelkoja ja epämukavuuksia on
lähdetty kääntämään hyvinvoinniksi ja viihtymiseksi.
– Meille lappilaisille elämä
on luontoon sitoutunutta. Se
on sitä, mitä meillä on tarjolla,
projektikoordinaattori Anna
Hakala naurahtaa.
Hakala vetää juuri
käynnistynyttä Maaseuturahaston rahoittamaa hanketta
Vastaanottava Tunturi-Lappi,
joka pyrkii saamaan maahanmuuttaja-statuksella maahan
tulleita jäämään ja juurtumaan
Kolarin ja Kittilän alueelle.
– Yritämme vaikuttaa
siihen, että maahantulija viihtyisi. Ei vain työpaikan saanti,
vaan että syntyisi myös kon-

tajan pitkä vuodatus siitä, miten väsynyt hän on jatkamaan,
mutta miten hän valitettavasti
näyttää edelleen olevan ainoa
tarpeeksi pätevä henkilö kysei-

takteja, jotka saisivat jäämään,
Hakala kiteyttää hankkeen
tavoitetta.
Maaseudun Sivistysliiton
(MSL) hankkeessa paikallisista yhdistyksistä koulutetaan
kantasuomalaisia ympäristöluotseja ”yhdessäkulkijoiksi”
luontoon ja kotikulmille.
– Elämys voi avautua eri
tavalla, kun vierellä on joku
näyttämässä omaa tapaansa
liikkua arkiympäristöissään ja
kertomassa, miksi ne metsä ja
tunturi on niin tärkeitä, Hakala
valottaa.
Tekstit: Annukka Lyra
Kuva: Anna Hakala

sen kivireen vetäjäksi.
KIIHDYTTÄMÖ. Kylän uusi
asukas yrittää ehdottaa
edellisen puheenvuoron innoittamana uusia henkilöitä
yhdistyksen johtoon.
SLUSH. Ääni, joka kuuluu
ulkoa, kun nousukasmainen
tulokas päätyy kylätalon
pihalla olevaan lumikasaan.
Eikös vaan näyttäytyneetkin kylätoiminnan
pienet arkiset tilanteet
ihan uudessa dynaamisessa
valossa?
Sitähän minäkin.
Tauno Linkoranta
Kyläasiamies
Varsinais-Suomesta

Yhteisöllisyys
juurruttaa
uuteen ympäristöön

T

ulipa Suomeen melkein
mistä tahansa
maailman
kolkasta,
hämmentävät
tulijaa loputtomat metsäalueet
sekä talven pimeys ja kesän
valoisuus. Monia yllättää se, miten paljon tilaa meillä on. Maaseudulla Suomen ainutlaatuiset
luonto-olosuhteet korostuvat.
Suurin osa maahanmuuttajista
hakeutuu kaupunkeihin tuttavien ja tutumman elämänmenon perässä. Maaseudulla on
kuitenkin tarjota universaaleja
vetovoimatekijöitä. Olisiko niin,
että jos haluaa todella suomalaiseksi, kannattaa muuttaa
maalle?
Maahanmuutto on yksi
ratkaisu kestävyysvajeeseen
ja ikääntymisestä johtuvaan
huoltosuhteen vinoutumaan.
Maaseutualueiden elinvoimaisuuden kannalta uudet asukkaat tuovat toivottua boostia
aluetalouteen. Yrittäjät monipuolistavat palvelutarjontaa
ja kyläkoulukin voi säilyä, jos
uusia oppivelvollisia saadaan.
Maahanmuuttajien kotoutuminen maaseudulle ei kuitenkaan
ole vain taloudellinen kysymys,
vaan taustalla vaikuttavat monet kulttuuriset tekijät.
Osaamisen puute on suuri
haaste kotouttamisessa. Tulijoille tarvitaan lisää osaamista
erityisesti kielestä ja kulttuurista. Vastaanottajilta puolestaan
puuttuu osaamista kohdata
uudet asukkaat ja auttaa heidät
uuden arjen alkuun. Kyläyhdistykset ja muut paikalliset
järjestöt ovat perinteisiä kylään
muuttaneiden vastaanottajia,

jotka parhaimmillaan saavat
tulijat juurtumaan kylään ja
varmistettua, että uusien asukkaiden osaaminen hyödynnetään yhteisössä. Yhteisen kielen
ja yhteisten tapojen puute tuo
vaikeuskerrointa työlle, mutta
onnistunut kotoutus rikastuttaa myös maaseutukylien
elämää. Maahanmuuttajat ovat
piristysruiske monelle kylälle.
Maahanmuuttajat ovat
olleet EU:n maaseuturahastosta rahoitettujen kehittämishankkeiden kohderyhminä
jo ennenkin, mutta aivan
uudenlainen tilaus hanketuille
syntyi vuoden 2015 aikana.
Varsinaisia kotouttamishankkeita on käynnissä ja käynnistymässä reilu tusina. Lisäksi
maahanmuuttajat on mainittu
usean muun hankkeen kohderyhmänä. Maaseuturahaston
tuki kohdistuu pääasiassa jo
oleskeluluvan saaneisiin eli
heihin, jotka alkavat suunnitella elämää eteenpäin uudessa
kotimaassa.
Maaseuturahaston hankkeissa tavallisia teemoja ovat
palvelut ja tietotekniikan
hyödyntäminen palveluissa ja
arjessa yleisesti, yhteisöllisyys,
kulttuuri ja luovat alat, yrittäjyyden aloittaminen sekä lasten
ja nuorten harrastustoiminta.
Kaikilla näillä voidaan parantaa
maahanmuuttajien kotoutumista.
Maaseuturahaston tukea
kehittämishankkeisiin voivat
hakea kuntien, yhdistysten,
järjestöjen ja osuuskuntien
kaltaiset yhteisöt. Hanketta
suunnittelevan kannattaa olla
yhteydessä ELY-keskukseen tai
paikalliseen Leader-ryhmään.

Maaseutupolitiikka tänään ja huomenna

Mikä
Maaseutupolitiikan
neuvosto?

MAASEUTUPOLITIIKAN
NEUVOSTOSSA on mukana
35 jäsentä, jotka edustavat
toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta paikallisesta tasosta kansalliseen.
NEUVOSTOA JOHTAA maaseutupolitiikasta vastaava
maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
Varapuheenjohtajana toimii
aluepolitiikasta vastaava
elinkeinoministeri Olli
Rehn.

MAASEUTUPOLITIIKAN
NEUVOSTON MANEN
alaisuudessa toimii sihteeristö, jonka asettaa MANE
sekä seitsemän teemaverkostoa, joista kaksi on
horisontaalisia. Sihteeristö
ja teemaverkostot ovat
keskeisiä toimijoita MANEn
toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamisessa.
Toimintaohjelma on kuudes
kansallinen maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
Mahdollisuuksien maaseutu
2014-2020.

TEEMAVERKOSTOISSA ON
eri alojen asiantuntijoita
kylistä valtionhallintoon.
Verkostojen tehtäviin
kuuluu mm. vaikuttaminen
ja viestintä, alan toimijoiden yhteistyön lisääminen,
alustukset ja sparraus sekä
tutkimustiedon kokoaminen
ja välittäminen.
YHTEYSTIEDOT
maaseutupolitiikka.fi

TEEMAVERKOSTOT:
• Ekosysteemipalvelut
-verkosto
• Elämänlaatuverkosto
(ELVI)
• Harvaan asutun
maaseudun verkosto
(HAMA)
• Kansalaistoiminnan
verkosto
• Maaseudun elinkeinot ja
osaaminen -verkosto (MESI)
• Maaseudun maankäyttö ja
infrastruktuuri
-verkosto
• Identitetsbaserat nätverk
(IDNET)

M

aaseutualueilla
korostuu se
tosiasia,
että esimerkiksi sote-palvelut
ovat digitalisaatiota ja infrainvestointeja, kulttuuripalvelut
ovat sidoksissa liikennepalveluihin ja koulukyyteihin,
työ, yrittäjyys ja koulutus ovat
sosiaaliturvaa ja hyvinvoinnin
edistämistä.
Maaseutu on hallintorajoista riippumaton tila, jonka
kestävä kehittäminen lähtee
paikallisista voimavaroista,
tarpeista ja toimintaympäristön asettamista raameista.
Maaseutupolitiikka on kaikkia
sektoripolitiikkoja läpileikkaavaa toimintaa jonka keskeisin
tavoite on edistää maaseudun
elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Maaseutupolitiikan tehtävänä on nostaa
tärkeän,arjen maaseutunä-

kökulman esille kansalliseen
päätöksentekoon.
Kansallista maaseutupolitiikkaa linjaa ja johtaa
Maaseutupolitiikan neuvosto
MANE, jonka valtioneuvosto
asettikeväällä toimikaudelle
1.5.2016–31.12.2020. Neuvoston puheenjohtajana toimii
maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
Keskeinen tehtävä on tukea
valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti
tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä.
Maaseutunäkökulma
huomioon
Tämän vuoden maaseutupoliittinen painopiste on työ,
yrittäjyys ja itsensä työllistäminen. Lokakuun kokouksessa MANE hyväksyi maaseudun
yrittäjyyden ja työllisyyden
kannanoton, jossa neuvosto
myös nostaa esille tärkeitä
ehdotuksia työllisyys- ja

yrittäjyyspakettien jatkotoimille. Ehdotukset ovat otettu
hyvin vastaan ja niitä viedään
eteenpäin laajan verkoston
voimin.
Toinen tärkeä maaseutupoliittinen teema tänä vuonnaon kumppanuus. Suomessa
valmistellaan historiallisesti
merkittävää sote- ja maakuntauudistusta, tavoitteenaluoda ihmisille ja yrityksille
sujuvampia palveluita sekä
toimivaa hallintoa..
– Uudistuksessa tulee
varmistaa osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet
myös kasvukeskusten työssäkäyntialueiden ulkopuolisilla
alueilla, niin prosessin aikana
kuin jatkossakin. Vuorovaikutus tulee toimia kylä-kirkonkylä-kuntakeskus-maakunta -linjalla. Tässä kaikessa
toimivan kumppanuuden
aikaansaaminen on ehdottoman tärkeää.
Arvioimalla maaseutuvai-

kutukset voidaan vahvistaa
käynnissä olevien uudistusten myönteisiä vaikutuksia
ja ennaltaehkäistä kielteisiä
vaikutuksia. MANE kannattaa
ja korostaa maaseutuvaikutusten arvioinnin tekemistä
käynnissä olevassa uudistuksessa.

Keskustelussa koko
maan tulevaisuus
Maaseudulla on paljon
käyttämätöntä potentiaalia,
todettiin 335 osanottajan
maaseutukonferenssissa,
syyskuussa Corkissa. Konferenssin lopputulemana oli
julkilausuma ”Parempi elämä
maaseutualueilla”. Julkilausumassa on mukana paljon
niitä asioita, joita meillä
kansallisessa keskustelussa on
pidetty ja pidetään tärkeänä.
Asia, johon meidän kannattaa
Ssuomessakin panostaa, on
maaseutu-kaupunki-vuorovaikutuksen parantaminen.

Elinvoimaa maaseudulle
tehokkaalla kotouttamisella
Työ ja sosiaaliset suhteet
antavat hyvän syyn asettua maaseutuyhteisöön
suurimpiin kaupunkeihin
keskittymisen sijaan.

V

ahvan yhteisöllisyyden ja
kotouttamistoimien ripeyden avulla
maahanmuuttajat saadaan voimavaraksi
maaseudun elävöitymiseen ja
elinkeinojen kehittymiseen.
Maahanmuuttajat, kantaväestö
ja työnantajat kohtaavat paikallisen yhteistyön avulla. Kuntien
virka- ja luottamusmiesten sitoutuminen ja taustatuki luovat
pohjan onnistumiselle.
Nopea toiminta
tuottaa tuloksia
Useat maaseutukunnat ovat jo
osoittaneet mallia, miten maahanmuuttajat saadaan integroi-

tumaan paikallisiin yhteisöihin
ja työmarkkinoille. Kotouttamista ja ihmisten keskinäistä
kohtaamista on helpottanut se,
että maaseutuyhteisössä eri tahot ovat jo valmiiksi tunteneet
toisensa. Tarvittavien siteiden
luonnissa päästään nopeasti
liikkeelle.
Nopeus onkin keskeinen
keino tehostaa kotoutumista.
Odottelun sijaan maahanmuuttajien ohjaaminen heti kielikoulutukseen ja harrastustoiminnan pariin estää syrjäytymistä.
Lisäksi tarvittava kielitaito karttuu luontevasti työelämässä,
jonne pääsyä tulisikin helpottaa
ja nopeuttaa eri keinoin. Työtaitojen ohella ammattisanasto
tulee toiminnan kautta tutuksi.

Yhteistyötä tiivistäen
kiinni työelämään
Yritysten ja maahanmuuttajien välisiä yhteyksiä lisäävät esimerkiksi
työelämään tutustumiset
ja harjoittelut. Olemassa oleva osaaminen ja
työkokemus kannattaa
tunnistaa ja hyödyntää.
Koulutus- ja ammattitaustan lisäksi maahanmuuttajilta löytyy kielitaitoa
ja kulttuurituntemusta, jotka
tukisivat tuotekehitystä ja
vientikasvua. Vaikkapa koulutussopimusta hyödyntämällä
maaseudun yritykset saavat
maahanmuuttajista osaavia
työntekijöitä tarpeisiinsa.
Ratkaisuja maahanmuuttajien työelämään kiinni
pääsemiseksi on olemassa ja
kannattaa edelleen kehittää.
Muun muassa Kotona Suomessa -hankkeessa on kehitetty
kotoutumista tukevia palveluja.
Yhteistyön tiivistämistä erityisesti elinkeinojen kehittäjiin
tarvitaan. Myös yrittäjyys on
merkittävä uravaihtoehto
maahanmuuttajille. Esimerkiksi
uusyrityskeskuksissa onkin jo

havaittu maahanmuuttajien
käyntien yritysneuvojien luona
lisääntyneen.

Kunnat keskiössä
Kunnissa tulisi nykyistä vahvemmin nähdä maahanmuuttajat voimavarana, jota kannattaa
alueelle houkutella osana
elinkeinojen kehittämistä.
Yhteiskunta voi saada maahanmuuttajiin sijoitetun panostuksen tätä kautta takaisin.
Kotouttamisessa kunnilla
on keskeinen rooli. Erityisen
tärkeää kotouttamisen onnistumiselle on kunnan virka- ja
luottamusmiesten asiantuntemus ja yhtenäinen taustatuki
toiminnalle.
Niin kuntatasolla kuin
valtakunnallisestikin tarvitaan
elinkeino- ja maahanmuuttopolitiikan kohtaamista.
Myönteisen oleskeluluvan
saaneiden kuntiin sijoittaminen
on mahdollisuus maaseudun
elinvoiman kartuttamiseen
esimerkiksi edistämällä sopimusperusteista sijoittamista
työvoiman kysynnän mukaan.
Juha Rutanen
Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana Maaseutupolitiikan
neuvoston elinkeinot ja osaaminen -verkostossa, Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutissa.

Turhasta vastakkainasettelusta on päästävä rakentavaan keskusteluun, jossa
huomioidaan aidosti myös
maaseutunäkökulma ja johon tuodaan myös tutkittua
maaseututietoa.

Mahdottomuuksista
mahdollisuuksia
Maaseudun mahdollisuudet
voivat näyttäytyä mahdottomuuksiltajoidenkinihmistensilmissä. Ensi vuon-

na,1-3.9.2017,järjestetään
kansallinenMaaseutuparlamentti 2017, Leppävirralla
Pohjois-Savossa.
Maaseutuparlamentissa
2017 muotoillaan yhteinen
tahtotila suomalaiselle
maaseudullejanostetaan
maaseudun mahdollisuudet politiikan agendalle.
Maaseutuparlamentissa2017
kohtaavat toimijat kylistä
kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin jayrittäjistä

yhdistyksiin. Kolmen päivän
aikana teemme työtä otsikon
Mahdottomuuksista mahdollisuuksia alla. – Maaseudulla
on paljon mahdollisuuksia,
kun niille annetaan tilaa ja
paikkaa. Merkitse päivämääräjo kalenteriin ja tule
mukaan, sillä tarjolla tulee
olemaan yllätyksiä, ratkaisuja ja kasvua.
Christell Åström
MANEn pääsihteeri

Työtä kylästä – Jobb i byn
SUOMEN KYLÄTOIMINNAN
hallinnoima ja Uudenmaan
TE-toimiston tukema kolmivuotinen työllisyyspoliittinen
hanke vuosille 2016-2018.
(Kyläapu-hanke 2012-2015.)
Kyläyhdistykset Uudenmaan alueella palkkaavat
pitkäaikaistyöttömiä TE-toimiston asiakkaita. Heidät
työllistetään palkkatuella
kyläavustajiksi määräaikaiseen työsuhteeseen.
Hankehenkilöstö auttaa
hankehallinnoinnissa ja
työnantajavelvoitteissa.
Vastaavia hankkeita on
käynnissä mm. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
Kyläavustaja on
nimensä mukainen
arjen helpottaja
Kyläavustaja on se tervetullut tyyppi, joka auttaa arjen
askareissa lumitöistä polttopuiden tekemiseen ja pieniin
remontteihin, asioinnissa
ja vaikka ikkunanpesussa.
Työnkuva on moninainen ja
vaihtelee kylittäin.
Työtä kylästä -hankkeen
projektipäällikkö Juhani
Nenonen on tyytyväinen. Kyläavustajia on Uudellamaalla
jo kolmekymmentä. Toki
lukema olisi vielä suurempi,
mikäli palkkatukirahoja olisi

tasaisemmin tarjolla.
– Ja vielä parempi, jos tällaisesta hankkeesta saataisiin
valtakunnallinen. Töitä
riittää joka kylässä, mutta
byrokratiatalkoisiin tarvitaan hankkeen apua.
Nenonen muistuttaa,
ettei kyläavustaja tee luvanvaraisia töitä eikä kilpaile
yksityisen yritystoiminnan
kanssa. Ennemminkin tehdään niitä askareita, joihin
ei oma aika tai voimat riitä.
Samoin kyläyhdistyksissä
tarvitaan lisäkäsiä yleishyödyllisen toiminnan pyörittämiseksi.
Käytännössä kyläavustajan palkkauksesta kiinnostuneen yhdistyksen on hyvä
olla ensin yhteydessä Nenoseen. Hän kartoittaa yhdessä
työvoimatoimiston kanssa
sopivat avustajakandidaatit,
ja yhdistys saa haastatella
hakijat.
– Työnantajan paperisotaa ei tarvitse pelätä,
sillä työnantajan byrokratia
hoituu hankkeen kautta.
Yhdistykselle tulevat kulut
ovat käytännössä nollatasolla, Nenonen kertoo.
Kyläavun hinta on varsin
kohtuullinen: 10 euroa tunnilta ja matkakulut. Työvälineet tarjoaa tilaaja.

Nurmijärven Palojoen
kyläyhdistyksellä on työssä
jo toinen kyläavustajapari.
Harri Lapinojan tehtävänä
on järjestää tilaisuuksia ja
tapahtumia sekä samalla
tukea kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa kylän
asukkaiden hyväksi.
– Kyläyhdistyksen
tavoitteena on luoda paikallispalveluita Palojoelle
ja samalla omalta osaltaan
parantaa työllisyyttä, toteaa
puheenjohtaja Leena Rautanen-Saari.
Kattava kyläsuunnitelma
ja runsaasti toimintaa, siinä
yhtälö jonka toteuttaminen
vapaaehtoisvoimin on haasteellista. Kun samaan aikaan
kulttuurialan henkilöitä on
työttöminä, vastasi tarjonta
kysyntää.

Yhdessä Koko kylä
kotouttaa -hankkeen
kanssa
Työtä kylästä on tukenut
myös maahanmuuttajien
työllistymistä. Esimerkiksi
Kaukasten asukasyhdistyksessä Hyvinkäällä aloitti
toukokuussa kyläavustajana
Angolasta kotoisin oleva Joao
Nzolantima. Perheellinen
Joao on asunut Suomessa 10
vuotta ja hänellä on eri alojen ammattikokemusta sekä
koneistajan ammattitutkinto.

Degerbyn kyläyhdistys ry
ylläpitää Igor-museota, joka
kertoo Porkkalan vuokra-ajasta. Kyläavustaja Jouko
Kautto on osallistunut museon hoitamiseen. Taustalla
jalo maastoajoneuvo KAZ,
Jeepin neuvostomuunnos.

Suomen Kylätoiminta

on olemassa
yhteisöjä varten
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uomen Kylätoiminta ry tekee
työtä kylien ja
asukasyhteisöjen elinvoimaisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksien
vahvistamiseksi. Samalla luodaan kylillä asuville
ihmisille edellytyksiä työhön
ja riittävään toimeentuloon.
Tärkeitä ja rakkaita asioita
kyläläisille ja vapaa-ajan
asukkaille ovat myös hyvä
ympäristö, inhimillinen ja
sosiaalinen hyvinvointi sekä
riittävät palvelut.
Suomen Kylätoiminta
ry on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, Leader-työtä
ja muuta paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen
kaksikielinen valtakunnallinen keskusjärjestö. Toteutamme yhteistoimintaa ja
verkottumista yhdessä 19
maakunnallisen kyläyhdistyksen ja 54 Leader-ryhmän sekä
näiden kautta yli 4 200 kylän
ja kaupunginosan kanssa.
Puoluepoliittisesti
sitoutumattomana valtakunnallisena järjestönä Suomen
Kylätoiminta on läheisessä
yhteistyössä eduskunnan, eri
ministeriöiden ja virastojen
sekä keskusjärjestöjen ja
Maaseutupolitiikan neuvoston kanssa.
Valtionavulla tukemamme
maakunnalliset kyläyhdistykset kattavat koko Man-

ner-Suomen. Niiden tärkeitä
tehtäviä ovat kylien palveleminen ja maakunnan alueella
olevien kylien yhteistyöelimenä toimiminen. Maakunnalliset kyläasiamiehet ovat
alueidensa asiantuntijoita,
joita kuultakoon myös sote- ja
maakuntauudistuksessa.
Valtakunnallinen kylätoiminta näkyy vähintään
kerran vuodessa juhlina ja
palkitsemisina. LOKAALI on
paikaillistoimijoiden juhla,
joka järjestetään vuosittain
eri maakunnissa. Yhdessäolon lisäksi juhlaseminaarissa
palkitaan valtakunnallinen
Vuoden Kylä sekä kunniamaininnan saavat kylät,
Vuoden Maaseutukasvo,
Vuoden Maaseututoimija ja
Kylätoiminnan Tiennäyttäjät.
Pitkäaikaisesta kehittämisestä jaettavat palkinnot puhuvat
koko Suomea palvelevasta
työstä. Tänä vuonna juhla
pidettiin Päijät-Hämeen
Heinolassa, ensi vuonna juhlimme Maaseutuparlamentin
yhteydessä Pohjois-Savossa.
Suomen Kylätoiminnan
jäsenkunta muodostuu erilaisista järjestöistä ja yhdistyksistä, jotka haluavat osallistua
kylien ja paikallisten kehittäjäryhmien valtakunnallisen
järjestön toimintaan. Yhdistyksen jäseneksi liitytään
jättämällä hakemus Suomen
Kylätoiminta ry:n hallitukselle. Tervetuloa joukkoon!

Monika
– kulttuurisen
vuoropuhelun
olohuone

P

yöreän pöydän
ääressä miehet
merten takaa
toistelevat
auliisti sanoja.
”Ruudullinen
paita, raidallinen paita, sininen
paita, sinulla on yksivärinen paita.” Keskittyminen on kiitettävää, virnuilu veljellistä. Samaan
aikaan naiset ovat kokkailemassa, iltapäivällä on miesten vuoro
ja naiset vuorostaan leipovat
sanoja.
Taustalla Diego kääntää
kaninhoito-ohjeita kurdiksi.
Iloisesti sisustetussa avarassa
tilassa on kerralla enemmän
kansallisuuksia kuin moni koh-

taa koko elämänsä aikana.
Ollaan Kajaanissa. Mamma
mia mikä Monika!
Monikan koordinaattori
Nina Korkeala ottaa sormet
avuksi laskiessaan, kuinka monesta maasta Monikan kävijät
ovat lähtöisin. Kongo, Iran, Irak,
Afganistan, Kamerun, Eritrea,
Espanja, Intia, Yhdysvallat,
Sri Lanka, Venäjä, Marokko,
Tunisia, Meksiko, Ukraina,
Venäjä, Bosnia, Somalia… Ja aina
jokin unohtuu, joten noin 20
eri kansallisuutta, joille kaikille
yhteinen nimittäjä on Suomi ja
suomen kieli.
– Suomen kieltä harjoitellaan jatkuvasti, kerrytetään

Kainuun Nuotta verkottaa
KAINUUN NUOTTA on
hallinnoinut useita maahanmuuttajatyön kehittämiseen ja
monikulttuurisuuteen liittyviä
hankkeita. Monikulttuurisuus
onkin noussut yhdeksi Nuotan
toiminnan läpileikkaavaksi
painopistealueeksi.
Tuoreinta on yhdessä
Kainuun Liikunnan, Kajaanin
4h-yhdistyksen ja MLL:n Kai-

nuun piirin kanssa käynnistetty
maakunnallinen kehittämishanke, MOK – Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa.
Hankkeen tarkoituksena
on saada yhdistykset mukaan
kotoutumisen edistämiseen
ja samalla halutaan aktivoida
maahanmuuttajia omaehtoiseen osallistumiseen. Kehittämistyötä rahoittavat Euroopan

sanavarastoa virallisia kielikursseja odotellessa ja verrytellään muualla opittua. Ihmiset
haluavat tietoja suomalaisesta
yhteiskunnasta ja hyvinvointiin
liittyvistä asioista kuten terveydestä, ruoasta ja harrastuksista.
Monikassa ei kysellä tulijoiden taustoja ja tekemisiä, mutta
useimmat niistä kertovat. Aika
moni on tullut rakkauden tai
työn perässä ja haluaa tosissaan integroitua suomalaiseen
yhteiskuntaan.
Ninalta on kyselty, miten maahanmuuttaja kuuluu kohdata.
– Riittää, että sinulla on
halu kohdata toinen ihminen.
Ei kulttuuritietämys ja kielitaito
ole ratkaisevinta, vaan halu
kuulla mitä sanottavaa toisella
on. Keksit kyllä keinot kommunikointiin.
Monikassakin käytetään käsiä, paperia, Google Translatea.
– Voi sitä riemua, kun
ymmärrämme toisiamme. Se on
aina yhtä huikeaa!
Enemmän kuin monikulttuurisuudesta pitäisi Ninan
mielestä puhua yksilöllisyydestä
ja erilaisuuden hyväksymisestä.
Sitähän tämä elämä on.

sosiaalirahasto ESR, Kajaanin
kaupunki ja Kainuun liitto
vuosina 2016-2019.
– Alueelle muuttavat maahanmuuttajat ovat yhdistysten
mahdollisuus ja voimavara
lisätä jäsenten määrää ja myös
saada toimintaansa uusia kiinnostavia elementtejä, toteaa
Kainuun Nuotan toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen.

Maahanmuuttajat
maaseudun
mahdollisuudeksi

Kalastuksen saloihin tutustuttiin ensin teoriassa Monikassa ja
sitten tositilanteessa.

Monikan toiminta on yhtä monipuolista kuin sen ihmisetkin.
Ohjausta arjen asioissa, pelejä,
tapahtumia, infotilaisuuksia,
harjoittelumahdollisuuksia.
Mitä ikinä kaivataan.
– Viime kesänä meistä
tuli palstaviljelijöitä maa- ja
kotitalousnaisten avustuksella.
Viljelimme perunaa, porkkanaa,
papuja, hernettä, salaattia ja yrttejä menestyksekkäästi Ensilän
palstoilla. Sadonkorjuun aikaan
raaka-aineksista laitettiin
yhdessä ruokaa ja osallistuttiin
säilöntäkurssille. Innostus oli
tarttuvaa, Nina kertoo ja kiittelee muiden palstaviljelijöiden
avuliaisuutta.
Samoin kiitosta saa yhteistyö eri toimijoiden välillä,
yhdistysten ja virkamiesten
kanssa. Kainuussa ollaan ”hyvällä liikkeellä”.
Kaninhoito-ohjeet kurdiksi
näyttävät kauniilta kalligrafiatyöltä. Diego lupaa lähettää ne
muistoksi. Ja lähettää. Bonuksena tulee kissan- ja koiranhoito-ohjeet. <3

MONIKULTTUURINEN
TOIMINTAKESKUS
Monika Kajaanissa auttaa
alueelle muuttavia ulkomaalaisia asettautumaan
ja löytämään paikalliset
sosiaaliset verkostot
arkeensa.

TOIMINNALLA HALUTAAN vahvistaa ja lisätä
kulttuurista vuoropuhelua
alueen asukkaiden kesken
ja vähentää ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan.

MONIKAN MATALANKYNNYKSEN toimintaa
rahoittaa RAY ja sitä hallinnoi Kainuun Nuotta ry.

Ulos luokkahuoneesta suomalaisten pariin
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ohjanmaalla on
Ahvenanmaan
ja Uudenmaan
jälkeen eniten
ulkomaalaisia asukkaita
väkilukuun suhteutettuna.
Kielen oppiminen on usein
tärkein avain kotoutumiseen.
Pietarsaaren suomenkielisessä
työväenopistossa on kuitenkin
törmätty kahteen haasteeseen,
luokkahuoneesta pitäisi päästä
ulos, kielen konkreettiseen
käyttöympäristöön ja opiskelijoiden päästä osalliseksi
yhteiskuntaa saamalla suomalaisia ystäviä.
– Opiskelijat sanoivat, että
suomalaisia on vaikea tavata ja
yleensä he vaihtavat englantiin,
jos on väärinymmärrysten
vaara. Tässä tarvitaan hieman
avittamista, kertoo rehtori
Päivi Rosnell.
Tästä syntyi idea MaaMeriKieli-hankkeesta, jossa luodaan

ja kokeillaan uussuomalaisille
vaihtoehtoisia tapoja integroitua elinympäristöönsä.
– Lähestymme teemoittain
suomalaista yhteiskuntaa ja
Pietarsaarta, eli maa viittaa
maaseutuun, meri satamaan ja
sen merkitykseen seudulle ja
kieli on painopisteenä, selvittää
suomi toisena kielenä -opettaja
Maria Kronqvist.
Joka kuukaudelle on oma
teemansa ja samalla kun opitaan kieltä, päästään näkemään,
mistä esimerkiksi ruoka tulee,
miten tuotetaan luomua, miten
vuodenkierto näkyy tilalla. Vierailuja on tarkoitus tehdä myös
yhdistyksiin.
– Yksi ajatus on se, että
kolmannen sektorilla, eli
yhdistyksissä ja seuroissa
maahanmuuttajat pääsisivät
tapaamaan suomalaisia. Ehkä
näin uussuomalaiset pääsisivät
niihin helpommin mukaan ja
toisaalta maaseudun yhdistyk-

set voisivat saada heistä uusia
jäseniä, Kronqvist ja Rosnell
toivovat.
Naisilla on mukanaan
työharjoittelija Suna Phuyal
Aryal, joka on elävä esimerkki
siitä, mitä tapahtuu, kun maahanmuuttajalla on kontakteja
suomalaisiin kielikurssin
ulkopuolella.
– Suomen kieli ei kehity kotona, lyhyessäkin ajassa pystyy
tekemään paljon, jos itse haluaa
ja saa apua. Suna on meille
hyvä resurssi, Rosnell kehuu.
Myös hankkeeseen
osallistujista halutaan aktiivisia toimijoita, jotka saavat
ehdottaa, mitä kokeillaan. Myös
epäonnistumisille jätetään tilaa, sillä tarkoituksena on saada
kokemuksia siitä, mikä toimii
ja mikä ei. Hankkeen loppuvaiheessa tehdään vierailu Saksaan, jossa on alettu kotouttaa
maahanmuuttajia 1980-luvun
alusta saakka. Tämän hankkeen
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hyviä käytäntöjä eli kielenkäyttötilanteiden ja opetuksen
yhdistämistä toisiinsa ja uusia
integroitumistapoja voidaan
samalla välittää myös Saksaan.
– Tähän meidän hankkeeseen ei ole vaikea löytää
osallistujia maahanmuuttajista. Suurimpana haasteena on
saada suomenkieliset mukaan
ja saada heidän ja maahanmuuttajien välille kontakteja.
Siinä on se juju, jossa toivotaan
onnistuttavan, naiskolmikko toteaa.

Teksti ja kuva:
Kirsi Tikkanen,
tiedottaja Aktion Österbotten

Suna Phuyal Aryal, Maria Kronqvist ja Päivi Rosnell ovat pohtineet, miten maahanmuuttajat
pääsisivät sisälle suomalaiseen
yhteiskuntaan ja saisivat suomalaisia ystäviä.

Punkalaitumella eletään
yhteistä arkea maalaisjärjellä

T

aloyhtiöstä
soitetaan
Maaritille:
Takapiha on
valkoisenaan
höyheniä. Se
ei niinkään naapuria haittaa,
vaan se julmetun hyvä tuoksu.
Mitä siellä oikein tapahtuu?
Uudet punkalaitumelaiset
ovat ostaneet kanansa elävinä,
kynineet ne rivitalon takapihalla ja grillanneet herkkunsa.
Maarit ohjeistaa, ettei Suomessa ole totuttu takapenkillä
hyppiviin kanoihin eikä julkikynimiseen.
Sitähän se kaikki on, arjessa
rinnalla kulkemista. Maarit
Tiittasella onkin takataskussa
tuhat tarinaa ja hän puhuu Punkalaitumen maahanmuuttajista
lapsinaan, kullanmuruinaan.
– Meistä on kehittynyt
vähän kuin oma perhe. Aina
kun jotain tapahtuu, he tulevat
siitä kertomaan. Syntymästä
eteenpäin.
Yhdessäolo merkitsee rajoja
ja rakkautta. Punkalaitumelle
tulleet kiintiöpakolaiset ovat
saaneet huomata, että pikkukunnassa kotoutetaan maalaisjärkisesti maan tavoille.
– Meillä kaikki tekee kaikkea, ei ole miesten ja naisten

töitä. Täällä siivotaan, tehdään
ruokaa ja hoidetaan lapset
yhdessä, se ei ole vain naisten
rooli. Molemmat vanhemmat
opiskelevat suomea, molemmilla on oikeus työelämään.
Kieltämättä olisi ollut
hersyvää nähdä eräänkin
perheenisän ilme, kun matot
kannettiin ulos ja Mies joutui
tamppaamaan.
– Minulle on turha selittää,
ettei meillä tehdä näin. Tehdäänpäs. Eikä asioita ole enää
kyseenalaistettu, kun ne on
hyvin perusteltu.
Uudet tulijat saatellaan
Punkalaitumella mahdollisimman nopeasti suomen kielen
tunneille, sitten työkokeiluun
tai opiskelemaan ja yhteyteen
kantaväestön kanssa esimerkiksi erilaisten harrastusten ja
tapahtumien kautta.
– Nuo ovat ne kolme tärkeintä askelta kotouttamisen
polulla. Meillä on tietysti ollut
suurena apuna ensimmäisessä
hankkeessa luodut yhteydet
alueen yrityksiin ja kolmanteen
sektoriin, Maarit myöntää.
Ne yhteydet hän loi käymällä jokaisen luona erikseen.
Ensin kerättiin kimpassa hankkeen vaatima kymppitonnin
omarahoitusosuus, joka oli jo

PIRKANMAALLA SIJAITSEVA Punkalaidun on
kuuden vuoden aikana toteuttanut kaksi Leader-rahoitteista kotouttamishanketta: Maahanmuuttajat
kylille ja Maahanmuuttajat
maaseudun arjessa.
Hankkeissa on kehitetty ansiokasta työllistämisen ja yhteisöllistämisen
mallia.
Punkalaitumen mallista on kiinnostuttu ympäri
maailmaa.
huikeaa sitoutumista.
Punkalaitumesta on tullut
muun muassa myanmarilaisille
se Suomen paras paikka.
– He haluavatkin rauhaa
ja tykkäävät asua pienellä
paikkakunnalla. Olla kuin ketkä
tahansa muutkin.
Hollanti on omalla EU-puheenjohtajakaudellaan nimennyt pakolaiskriisin hoitamisen
ykköstavoitteekseen. Tästäkin
johtuen Euroopan komissio etsii hyviä kotouttamiskäytäntöjä
eri jäsenmaista. Suomesta on
esitelty Punkalaitumen kunnan
kotouttamishankkeet.
– Jos 3 000 asukasta kohti
kotoutettaisiin 100 pakolaista
yhtä mallikkaasti ja vastuullisesti kuin Punkalaitumella,
maahamme mahtuisi 170
000 tulijaa ja EU:n alueelle 12
miljoonaa. Esimerkiksi Turkki
on yksin on ottanut vastaan yli
3 miljoonaa ihmistä, kun EU:ssa
kipuillaan 1,5 miljoonan kanssa,
muistuttaa Leader Joutsenten
reitin toiminnanjohtaja ja Suomen Kylätoiminnan puheenjohtaja Petri Rinne.

uutama – Mitkä asiat ovat tärkeitä
jos ajattelemme maahanvuosi
muuttajien kotouttamista
sitten
maaseudulle? Asunnon lisäksi
Maaniitä ovat ennen kaikkea työ
lahden
ja hyvät suhteet paikallisyhkunteisöön.
taan kuuluvassa Petolahdessa
Liikkeelle lähdetään kylaskettiin, että kylässä on
lien omista tarpeista ja mahkymmenen vuoden tähtäidollisuuksista ottaa vastaan
mellä satakunta tyhjillään
maahan saapuneita.
olevaa taloa. Paikkakunnalla
– Kuulin tapauksesta,
alettiin pohtia, halutaanko
jossa perhe osti maaseudulta
niiden pysyvän tyhjinä vai
talon, mutta oli sitten ilman
onnistuisiko niiden vuokraasähköä ja vettä, koska ei
minen tai myyminen.
tiennyt, että ne kuuluu hoitaa
Samaan aikaan alkoi maaerikseen. Kyläläiset tulivat
hanmuuttajien määrä lisääntyä Pohjanmaalla. Esimerkiksi silloin apuun. Nämä ovat juuri
niitä asioita, joissa pitäisi
vuonna 2015 Pohjanmaalle
auttaa kotoutumisen onnistusaapui tuhatkunta maahanmiseksi, Byskata toteaa.
muuttajaa ja maahanmuuttaHankkeeseen tavoitellaan
jien määrän voidaan odottaa
yhä lisääntyvän.
Leader-ryhmä
Aktion
Österbotten
on nähnyt
tässä mahdollisuuden
maaseudun
ja etenkin kylien
kehittämiseksi, sillä
turvapaikan
hakijat voivat vapaasti
muuttaa
haluamansa
kuntaan
saatuaan
oleskeluluIsabella Wiklund ja Karl-Gustav Byskata selvan.
vittävät Lande-Bo-hankkeessa, miten kylistä
– Lanvoidaan saada aktiivisia kotouttajia ja maahande-Bo-hanmuuttajista kyliin uusia asukkaita.
ke keskittyy
yhdeksää kylää eri puolilta
selvittämään, mitä mahdolliRannikko-Pohjanmaata.
suuksia on hyödyntää kylissä
Kyliin kootaan työryhmät,
tyhjilleen jääneitä rakennukjoiden kanssa hankkeen
sia ja saada ne maahanmuutvetäjät tapaavat ja kokeilevat,
tajien käyttöön, hankkeen
miten kylä voi ottaa aktiivisen
toinen vetäjä Karl-Gustav
roolin kotouttamisessa.
Byskata selvittää.
– Keskitymme esimerkiksi
Hankkeessa tutkitaan
vapaaehtoistyöhön, johon
muun muassa sitä, miten
maahanmuuttajat voivat tulla
tyhjät rakennukset saadaan
markkinoille ja mitä rahoitus- mukaan samoin kuin siihen,
miten heidät voidaan toivotmahdollisuuksia on tarjolla,
taa tervetulleiksi yhdistyksiin.
jotta asuntojen ostaminen
Wiklundin mukaan aihe
onnistuu. Pelkät talot eivät
on vielä osissa kylissä uusi,
kuitenkaan riitä, jotta kyliin
mutta asenteet ovat olleet
saadaan uusia asukkaita.
pääosin positiivisia. NärByskata ja hänen työpiössä, jossa asuu paljon
parinsa Isabella Wiklund
maahanmuuttajia, on ollut jo
miettivät kotouttamista kolkiistaa siitä, mikä kylä pääsee
mannen sektorin ja kylien nämukaan hankkeeseen.
kökulmasta. Kaikki keskittyy
sen ympärille, miten saada
kyliä nostettua esiin hyvänä
Teksti ja kuva:
asuinympäristönä ja luotua
Kirsi Tikkanen, tiedottaja
sinne mahdollisuuksia.
Aktion Österbotten

Karotia Oy investoi ihmisiin
– viihtyvyys luo jatkuvuutta

Koko kylä
kotouttaa
SUOMEN KYLÄTOIMINNAN Koko kylä kotouttaa
-hanke on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama.
Hankkeessa siirretään
kotouttamisen hyviä
käytäntöjä laajalle kylien ja
Leader-ryhmien verkostolle. Tällä kertaa tämän
lehden välityksellä.
Kylätoiminta on hyvä
ja luonteva alusta osallistua yhteiseen tekemiseen.
Se tuottaa kontakteja
kantaväestöön, vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja antaa
mahdollisuuden vaikuttaa
oman asuinympäristön
kehittämiseen.
Kotouttamiseen osallistuminen on inhimillistä,
mutta kylillä on myös iso
oma lehmä ojassa: Kylätoimijoiden joukon pienentyminen on kylien yhteinen
huoli. Miten saataisiin
mukaan uusia kasvoja, innokkaita tekijöitä, vastuunkantajia?
Kylissä on valtava kirjo
osaamista ja innostusta,
jota voi käyttää myös tulijoiden juurruttamisessa
uuteen ympäristöönsä.
Työnjaosta ja rooleista
kannattaa tietysti sopia.
Kaikkien ei kannata käynnistää esim. käsityö- tai
jalkapallokerhoa.
Pakolaistyöhön ei
tarvitse erikoistua saati
kouluttautua kotoutumisen
erityisosaajaksi. Rinnalla
kulkeminen on Se Juttu.
Yksinkertaisimmillaan riittää, että kylä avaa ovensa
uusille tulijoille ja kutsuu
heidät mukaan perustoimintaansa.
Kylään muuttava
osallistuu alkuvaiheessa
kotoutumista tukevaan
toimintaan avun saajana.
Vähitellen hänelle tarjotaan enemmän toiminnan
ja aktiivisen toteuttajan
paikkoja. Näin kylätoiminta
nielaisee uuden asukkaan.
Kylillä eletään vahvasti
ajassa. Maahanmuuttajien
kotoutumista toteutetaan
yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijoiden
kanssa.

J

os ihminen käy koulut synnyinmaassaan
ja sitten tulee tänne
työskentelemään ja
maksamaan veronsa,
ei yhtälö ole huono,
tuumaa porkkananviljelijä toisessa polvessa, Arto Hyytiäinen Forssan Matkusta.
Karotia Oy:n nettisivuilta
melkein maistaa porkkanan.
Vaikkapa sen suurta mainetta niittäneen baby-version.
”Hyytiäisen tilalla on viljelty
porkkanaa jo 1950-luvun puolivälistä asti. Hämäläiset vehreät maat Forssan Matkussa
tarjoavat oivalliset olosuhteet
kasvattaa maistuvat porkkanat
suomalaiseen makuun.”
Rapsakkaa terveysruokaa
kasvaa 120 hehtaarilla. Se
tarkoittaa työtä 25 henkilölle
ympärivuotisesti.
Tilan isäntä, Karotia Oy:n
toimitusjohtaja Arto Hyytiäinen myöntää kesän olleen
haasteellinen.
– Mutta se kuuluu tähän,
kun taivaan alla ollaan. Syksy-

hän on sitten taas ollut paras
miesmuistiin. Meillä on aika
suuri nosto- ja kuljetuskapasiteetti, jota on nyt pystytty
kunnolla hyödyntämään, kun
lämpötila on ollut varastointiinkin sopiva.

Pitkän linjan
kansainvälisyyttä
Karotiassa on ollut ulkomaalaista työvoimaa jo 1980-luvun
lopulta lähtien, kun kansainvälisen CIMOn kautta saatiin
harjoittelijoita.
– Eri vuosina eri maista ja
parhaita pyydettiin jäämään.
Kyllä he jäivätkin yllättävän
helposti, Hyytiäinen huomauttaa.
Nykyään aika moni työntekijöistä on lähtöisin Eestistä, Latviasta, Bulgariasta ja
Romaniasta.
– Mehän ollaan erittäin
tyytyväisiä tähän porukkaan.
Mentaliteetti ja asenteet ovat
toki erilaiset eri maissa.
Karotia Oy paitsi tarjoaa
työpaikan huolehtii myös työn-

koko firmassa. Ei hommista
muuten tulisi mitään. Nämä on
investointeja ihmisiin ja viihtyvyys luo jatkuvuutta.
Luo hyvinkin: kolme
työntekijää jäi toukokuussa
äitiyslomalle.
– Ei se mitään, pari vuotta
sitten samassa tilassa oli viisi!
Täytyi jo ruveta hommaamaan
lisää työväkeä. Mutta juuri näin
sen pitää mennä, että tullaan
Suomeen, perustetaan perheet
ja maksetaan verot tänne.
Arto Hyytiäinen kiittelee
väkensä työmoraalia korkeaksi. Kun on asetuttu Suomeen,
ollaan tosissaan.
– He eivät itse ymmärrä
ns. vapaamatkustajia yhtään
ja ovat vielä kriittisempiä kuin
suomalaiset.

tekijöilleen asunnon.
– Meillä oli ennen asuntola,
johon lähes kaikki mahtuivat.
Mutta kahden henkilön asuminen samassa huoneessa ilman
perhesidettä ei voi olla pysyvä
ratkaisu.
Kuusi vuotta sitten rakennettiin passiiviparitalo, jonne
muutti huoltovastaava ja kuorimonvetäjä. Sitten Karotian
omistukseen hankittiin entinen
Vuoltun koulu, josta remontoitiin asunnot seitsemälle perheelle. Hyytiäisten vanhempi
poikakin muutti tyttöystävänsä
kanssa idylliseen koulukotiin.
Menestystekijöitä ja
veronmaksajia
Arto Hyytiäinen naurahtaa
kotona tulleen sanomista,
kun työntekijöillä oli paremmat olot ilmastointeineen ja
lattialämmityksineen. Koulun
rempan jälkeen modernisoitiin
sitten omaa kotia. Työläs kokonaisurakka, mutta palkitseva.
– Työvoima, työporukka
on yksi tärkeimmistä asioista

Lupaava tulevaisuus
Porkkanaketju ei katkenne, sillä
perheen poika opiskelee Mustialassa ammattikorkean puolella agrologiksi ja tytär Viikissä
elintarviketieteitä. Nuorin eli
yhdeksäsluokkalainen on vielä

Työ on paras kotouttaja,
mutta jalkapallokin toimii

K

Abdallah ja Yasen, futarit.

ari Salin
Akaan
Toijalasta
tietää, miltä
tuntuu asua
vieraassa
maassa, ilman yhteistä kieltä,
tulla nähdyksi muukalaisena.
Työuransa pitkälti kansainvälisen markkinoinnin parissa
tehnyt Salin on asunut työnsä
puolesta Latviassa, Liettuassa ja Kiinassa. Hän puhuu
nykyään kuutta kieltä, mutta
alkeista nekin on aloitettu.
– Olin perustamassa Kiinaan yhteisyritystä, juustomeijeriä, jonka ensimmäiseksi
toimitusjohtajaksi minut nimitettiin. Kaupunki oli Fushun,
kiinalaisen mittapuun mukaan
pieni kaupunki, vain kaksi
miljoonaa asukasta. Kaupunki sijaitsee Koillis-Kiinassa,
Pohjois-Korean rajalla, jossa
ei hirveästi ulkomaalaisia näy.
Pikkupoika kaupassa näytti
minua sormellaan ja sanoi “
Wàiguó rén” – ulkomaalainen.
Aikuiset seisoivat kohteliaammin viiden metrin päässä,
mutta tuijottivat.
Vapaaehtoistyöhön

tottunut löysi tuttavan kautta
Toijalan vastaanottokeskuksesta (vok) veljekset, joille
jalkapallo on henki ja elämä.
Viime maaliskuusta lokakuulle
Kari, Abdallah ja Yasen ovat
käyneet harjoituksissa 3–4
kertaa viikossa ja kiertäneet
otteluissa pitkin Hämettä.
– Kun vein pojat ekaa
kertaa Vesilahteen harjoituksiin, kerroin näiden olevan
Irakista kotoisin ja tulleen
tänne sotaa pakoon. 14 poikaa
– 11-vuotiaita – antoi spontaanit aplodit näille veljeksille.
Siinä nieleskellessäni ajattelin
uuden sukupolven olevan
selvästi meitä fiksumpaa. Pojat
otettiin hienosti vastaan ja he
olivat heti kuin kalat vedessä.
Kauden viimeisessä ottelussa
toinen veljeksistä oli jo joukkueensa kapteeni.
Vokissa huomattiin Salinin
olevan sitkeä kävijä, joka piti
sen minkä lupasi. Hänelle
vihjattiin, että joukko miehiäkin haluaisi pelata jalkapalloa.
Viialan Peli-Veikkojen edustajana Salin hankki yhteisen
harjoitusvuoron. 15 miestä
on sen koommin treenannut

”Suomessa tarvii olla
masokisti ja vähän hullu”

P
Porkkanabisnes rulettaa! Ivan Hristov ja Radostina Yordanova Bulgariasta kertovat sen ilmeillään.

mielenkiintoinen arvoitus.
Perheen lapset ovat kasvaneet kansainvälisyyteen koko
ikänsä.
– Vieras työvoima on
tuonut rikkautta monellakin
tavalla. Ollaan pyritty auttamaan aina kun mahdollista,
eletty mukana arjessa. Työehtosopimusta noudatetaan eikä
palkoissa ulkomaalaisuus näy.
Kaikki myös ovat vakituisia
työntekijöitä, töissä meillä

ympäri vuoden.
Arto Hyytiäinen kertoo
mielissään perisuomalaisen
metallimiehen ottaneen
aiemmin syksyllä yhteyttä.
Lomautuslappu oli tulossa
kuudeksi viikoksi ja töitä oli
tiedossa vain viikonlopuille.
– Hän sanoi tekevänsä
mieluummin nuo viikot töitä
kuin makaavansa kotona.
Otimme hänet kokeilemaan
ja hienosti homma toimi. Täl-

viikottain, pelannut paikallisia
seuroja vastaan ja haastanut
muita vokkeja. Sillä innolla,
että nyt siirrytään sisähalliturnauksiin.
– Asiat etenivät. Opin
tuntemaan näitä miehiä ja he
sanoivat tahtovansa tehdä töitä. Aloin tutkia, mitä esim. SPR
on tehnyt Varsinais-Suomessa
ja kävin Punkalaitumella
tapaamassa Maarit Tiittasta. Pääsin mukaan Akaan
monikulttuurisuusryhmään ja
aloimme yhdessä miettiä, miten löytäisimme näille ihmisille töitä. Seurakuntakin on
lähtenyt projektiin mukaan.
Leader-ryhmä Pirkan
Helmen kanssa ollaan hierottu
työllistämisestä Leader-hanketta, jonka hakijataho on
enää auki.
– Kyllä mä sen teen joka
tapauksessa, sanoo Salin.
Työ on paras tapa kotout-

taa. Vaikka jalkapallokin on
hyvä.
Kari Salin, 59, on uskovainen, mutta ei sinisilmäinen.
Hän tietää, että tulijoissa on
myös väärin perustein tulleita.
Tästä porukasta pitää osata
erottaa ne, joilla on todellinen
hätä.
– Mutta kun on nähnyt
luodinreiät, nähnyt miten
ihmisiä on silvottu. Kun
ajattelee, miten aikuinen mies
pistää perheensä veneeseen,
vaikka tietää niin monen
veneen uponneen, niin siitä
on kyllä leikki kaukana.
Häntä ärsyttää, kun hyvän
koulutuksen omaavista,
taitavista ihmisistä halutaan
eroon.
– Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston
ja rikkaiden öljymaiden edustajat neuvottelevat jo kansainvälisestä rahoituspaketista,

laista asennetta tarvittaisiin
Suomessa enemmänkin.
Hyytiäisiltäkin on aika
ajoin kysytty, eikö Suomessa
saa tehdä töitä.
– Tulijat kokevat, ettei
Suomessa yleisesti kannusteta
työntekoon. Ei sen paremmin
säädösviidakon kuin verotuksenkaan puolesta.
Kuva: Karotia Oy

millä esim. Irakin jälleenrakentaminen käynnistetään.
Siinä puhutaan sadoista miljardeista euroista. Meille on
tullut turvapaikanhakijoina
ihmisiä, joilla on koulutusta,
kontakteja ja ymmärrystä
erilaisista kulttuureista.
Heidän avullaan olisimme
mukana kilpailussa, kun näitä
maita aletaan jälleenrakentaa.
Itsellämme ei ole kulttuurituntemusta eikä kielitaitoa,
projektiosaamista kyllä. Nyt
tarvittaisiin kipeästi vientirenkaan perustamista Irakin
jälleenrakentamista varten.
Niin, ne jalkapalloa pelaavat veljekset.
He oppivat puolessa vuodessa suomen kielen hyvin.
Abdallahin unelmana on pelata 2024 Suomen maajoukkueessa keskushyökkääjänä.
– Olen ollut 50 vuotta
jalkapallossa mukana. Joskus
olen leikilläni sanonut,
että kun aloituskokoonpanossa on 11 ulkomaalaista
sukunimeä, silloin aletaan
pärjätä.

Vokin joukkue.
Kari Salin erottuu
sini-punaisissaan.

arvostettu shearing councellor
uhelin ei ehdi
Richard Schofield. Sama mies,
hälyttää monjoka kiertää ympäri Eurooppaa.
taa kertaa. Jan
Sama mies, joka oli tulossa RauSuttle vastaa.
halan tilalle seuraavana päivänä
– Joo, mä
ja päätuomaroi lampaankerinolen täällä
nän SM-kisoja Tampereella.
Osmo Rauhalan lampolassa
Janin pyynnöstä.
Siurossa. Täällä on lampaanJan Suttle on siis kotoutunut
kerintäkurssit, tule tänne
Suomeen. Palaako mieli vielä
juttelemaan.
Brittein saarille?
SEN Osmo Rauhalan? Taitei– Aika monta kertaa olen
lijan? Yes yes.
ajatellut lähteä, mies täräyttää.
Kerintäkurssin alkeisryhmä
– Milloin on surkea ilma
on lampolassa täydessä työn
syynä, milloin ärsyttää lisääntytouhussa.
vä byrokratia. Työvoimatoimis– Aika vähän haavoja on tultosta kehottettiin lopettamaan
lut. Yllättävän hyvin on mennyt,
yritystoiminta ja menemään
Jan sanailee ja porukka nauraa.
kiltisti töihin.
Suomessa jo vuodesta 1984
Mutta Jan ei anna periksi, ei
asti vaikuttaneelta Jan Suttlelta
piruuttaankaan.
on monta kertaa kysytty, tuliko
Hän vakavoituu hetkeksi ja
hän tänne naisen perässä. Janin
tuumaa uuteen ympäristöön
lempivastaus on ei, vaan mieskotoutumisen olevan asenteesten. Sitten kuivakkaasta huuta kiinni.
morista nauttiva britti seuraa,
– Miksi tulit tänne, jos kotomeneekö vastapuoli vaikeaksi.
na kerran oli kaikki niin hyvin?
Itse asiassa Jan tuli SuoJos menet toiseen maahan,
meen huvikseen. Ja siksi, että
täytyy sopeutua. Joka maassa
jenkeissä opiskellessa rehtori ei
on jotain hyvää ja huonoa. Kaiktykännyt suomalaisista.
kien kanssa pitää tulla toimeen.
– Päätin tulla katsomaan,
Jan jätti Englannin parimikä täällä on niin ihmeellisen
kymppisenä, suurempi osa
kauheaa.
elämästä on kulunut saaren
Hän päätyi Lempäälään
ulkopuolella.
maatalousharjoittelijaksi, sitten
– Vähän sama missä olen,
Maito-Pirkalle lomittajaksi.
kunhan olen tyytyväinen. Täällä
Jossain vaiheessa suomen
on tarpeeksi haastavaa. Suokielen opettaja ei enää pystynyt
messa tarvii olla masokisti ja
opettamaan miehen tarvitsevähän hullu. Jos housut on liian
maa sanastoa. No, Jan oppi lisää
tiukat, ei pärjää.
jossain Oulun ja Rovaniemen
Miehellä on yksi unelma yli
välimaastossa karjantarkkailimuiden. Vastaava Wool Week
jan kurssilla.
Suomeen kuin minkä prinssi
– Sitten menin Ilmajoelle
Charles keksi muutama vuosi
lukemaan agrologiksi. Olin ahsitten. Villaviikkoja pidetään
keran maineessa, kun ensin piti
ymmärtää mitä opettaja sanoi ja myös mm. Kanadassa, Japanissa
ja Australiassa. Raakavillasta
sitten oppia. Valmistuttuani olin
jalosteisiin, kerintää, kutomista,
MTT:llä töissä 8 vuotta lammasvalmiita vaatteita, oppilaitutkimuksessa.
tosyhteistyötä… Ja sitten Jan
Jan sai kuulla, etteivät lamsoittaisi Charlesille ja kysyisi,
paat ole mistään kotoisin. Sekös
josko tyyppi ehtisi avaamaan
sai miehen hankkimaan oman
Wool Week of Finlandin.
lammastilan vuonna 2000 ja
asettumaan Sastamalaan.
– Ihmisen pitäisi päästä
niin pitkälle kuin hän haluaa
ja pystyy. Kokeilemaan omia
rajojaan. Sitä on paljon tyytyväisempi, kun on saanut
tehdä parhaansa.
Kun maa- ja kotitalousnaiset kysyivät, voisiko
Tampereen työväenopistossa järjestää lammaskokkikurssin, Jan otti yhteyttä
opistoon ja järjesti. Kun
alkoi tuntua, että lammas
alkaa tosissaan kiinnostaa
suomalaisia, Jan järjesti kerintäkurssin. Sitten toisen,
kolmannen ja niin edelleen.
– One of my stupid
ideas, sanoo mies iloisesti.
Kuten sekin, että kursseilla voisi vierailla British
Wool Marketing Boardin
Pässit.

Me Tammelat
– yhteisrintamassa
LOUNAIS-HÄMEESSÄ,
Tammelan kunnassa
sijaitsevan kyläpari Teuro-Kuuslammin sijainti
on melko ihanteellinen:
Helsinkiin noin 110 km,
Hämeenlinnaan n. 40
km, Forssaan n. 25 km…
Kaikki mahdollisuudet
pitää kyläkoulut pystyssä ja houkutella asukkaita pääkaupunkiseudulta.
Teuro-Kuuslammi
onkin sanoutunut irti
väkiluvun vähenemisvalituksista ja haluaa kehittyä entistä vetovoimaisemmaksi. Mukaan on
haluttu koko Tammela.
– Meillä on 250
hengen kylä. Muutama
vuosi sitten tein listaa tie
kerrallaan ja totesin, että
periaatteessa tunnemme kaikki toisemme.
Tällaiseen ei isommassa
kaupungissa päästä,
miettii kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Mikko
Pietilä.
Tuo tunteminen ja
yhteisöllisyys on tarpeen
siinäkin tapauksessa, jos
kylille saadaan maahanmuuttajia. Tammelaan
tulevista kiintiöpakolaisista halutaan
Teuro-Kuuslammissakin
oma osansa.
– Tosin ensin pitää
järjestää asuminen, täytyy löytyä vuokra-asuntoja. Kyläkoulu meillä
on ja itse rakennettu
monitoimihalli. Siellä voi
käydä vaikka kuntosalilla, jos maaseudun pimeys ja kylmyys talvisin
oudoksuttaa. Kaikenmoisia kursseja pidetään ja
lisää voi ehdottaa. Meillä
on hyvin aktiivista toimintaa ympäri vuoden ja
talkoita riittää.
Taannoin kunnanjohtaja Kalle Larssonille
jätettiin kuntalaisaloite,
jossa kerrottiin halusta
kääntää Tammelan väkiluku nousuun kehittämällä Tammelan kyliä
ja kyläkouluja entistä
vetovoimaisemmiksi.
– Aloite nytkähti nyt
kunnanhallituksessa
eteenpäin ja esityksemme mukaisesti perustetaan työryhmä kunnan ja
yhdistysten yhteistyötä
kehittämään. Hankitaan
tänne asukas kerrallaan. Ei sen väliä mihin
kylään, kunhan saadaan
lisää veronmaksajia.

MAAKOTO
ON Etelä-Pohjanmaan
Lappajärvellä
ja lähialueilla toteutettava
Aisaparin rahoittama kotouttamishanke, jonka tavoitteena
on auttaa Lappajärvelle ja
lähialueille asumaan asettuvia
maahanmuuttajia kotoutumaan ja juurtumaan osaksi
paikallista yhteisöä ja työllistymään omia osaamisalueitaan vastaaville aloille. Osana
hankkeen sisältöä on vastaanottokeskuksissa olevien

Leader tuo maailman
maaseudun naapuriin

henkilöiden osaamisalueiden
kartoitus ja tutustuttaminen
alueen työmahdollisuuksiin.
MaaKoto-hanke käynnistyi
toukokuun alussa ja jatkuu
marraskuun 2017 loppuun,
jolloin hankkeen tuotoksena
syntyy pienten maaseutukuntien kotouttamiskonsepti.
MaaKodon kohderyhmiin
kuuluvat turvapaikanhakijoiden ohella myös työn
perässä tulleet ja paikallisissa
oppilaitoksissa oleskelevat
ulkomaalaiset sekä avioliiton
kautta alueelle muuttaneet.

L

Lappajärvellä
opetellaan

monikulttuurisuuteen

E

telä-Pohjanmaalla
Lappajärvellä
toteutettava Aisaparin rahoittama
MaaKoto-hanke käynnistyi
toukokuussa, jolloin aloitettiin
osaamiskartoitusten teko Kivitipun vastaanottokeskuksessa.
Niiden tavoitteena oli selvittää
turvapaikanhakijoiden osaamisalueita tavoitteena löytää heille
työtilaisuuksia. Saman aikaisesti
aloitettiin kotouttamistoimenpiteet yhteistyössä lappajärveläisten vapaaehtoisten kanssa.
Turvapaikanhakijoita vietiin
esimerkiksi laavulle letunpaistoon ja tutustumaan suomalaiseen luontoon. Menomatkalla toisella kymmenellä olevien poikien
ilmeet alkoivat muuttua hetki
hetkeltä vakavammiksi. Lopulta
joku sai kysyttyä: Onko siellä
metsässä karhuja? On karhuja,
on, vastasi kuljettaja ilmeenkään
värähtämättä. Odotukset olivat
siis sekavat, kun päästiin metsäpolulle. Nuotiolla paistetut letut
maistuivat makoisilta ja karhut
jäivät näkemättä sillä kertaa.
Laavun lähistöltä poimittiin
mustikoita pienen pieniin MiniGrip-pusseihin ja sitäkin enemmän vatsaan. Aurinko paistoi ja
luonto oli kauneimmillaan.

Elokuussa Kivitipun vastaanottokeskus tyhjeni ja sulki ovensa.
Niinpä Lappajärvelle asutettiin
30 turvapaikanhakijaa. He
odottavat Kauhavan vastaanottokeskuksen alaisuudessa oleskelulupapäätöksiä. Vapaaehtoisten
työpanos oli jälleen merkittävä,
kun huonekaluja ja taloustarvikkeita kuljetettiin yhdessä
Kauhavan vastaanottokeskuksen
työntekijöiden kanssa. Moni
lappajärveläinen soitti ja tarjosi
lahjoituksena tavaraa lakanoista
polkupyöriin ja pöydistä satukirjoihin.
Lappajärvelle jääneille
turvapaikanhakijoille etsitään
koko ajan työharjoittelupaikkoja.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
työhyvinvointikoordinaattori
Elina Luoma otti pontevan otteen
heti alusta saakka, ja yhteistyössä on onnistuttu saamaan
työharjoitteluun Kaksineuvoisen eri toimipisteisiin peräti
neljä henkilöä ja viides kunnan
koulutoimeen valmistavaan
opetukseen. Yhteydenottoja on
koko ajan yrityksiin tavoitteena
pysyvien työsuhteiden luominen.
Maahanmuuttovirastolla
on syksyn kuluessa suururakka
haastatella kaikki viime vuonna
saapuneet turvapaikanhakijat,
näiden mukana Lappajärvelle

Mustafalle haettiin maanantaiaamupäiviksi päivähoitopaikkaa, jotta
hänen äitinsä Wafaa pääsee suomen kielen tunneille. Vas. Ullanlinnan
päiväkodin johtaja Mikko Autio, Mustafa, 5 v., päivähoidon ohjaaja
Raija Saariaho, työharjoittelussa oleva Maryam Harzan sekä Mustafan
äiti Wafaa Alzwee.

Mustikoiden poimimisesta heinäkuisella metsäretkellä jäi toivottavasti hyvä maku suuhun pienelle irakilaistytölle.

asutetut perheet. Tavoitteena
on saada oleskelulupapäätökset
ennen vuodenvaihdetta. Mikäli
päätös on myönteinen, siirtyy
perhe lain mukaiseen kotoutusohjelmaan. Tällöin perheen
aikuiset saavat TE-toimiston
tekemän alkukartoituksen
seurauksena oman kotoutumissuunnitelmansa, joka sisältää
kieli- ja kotoutumiskoulutusta
sekä työelämävalmiuksia edistävää valmennusta ja mahdollisesti työkokeiluja.
MaaKoto-hankkeen avulla
Lappajärvi on pyrkinyt nopeuttamaan ja tehostamaan
kotoutumisprosessia hakemalla työharjoittelupaikkoja ja
pyrkimällä tuomaan turvapaikanhakijat osaksi maaseutuyhteisön elämää. Tavoitteena on
toteuttaa ns. kaksisuuntaista
kotouttamista. Maahanmuuttajien on tietenkin opittava
uuden kotimaansa tapoja,
kulttuuria ja toimintamalleja.
Kaksisuuntaisuus kotoutumisessa tarkoittaa, että myös
maaseutuyhteisön on hyvä
sopeutua uusiin naapureihinsa.
Työharjoittelupaikoissa tämä
on ymmärretty kiitettävästi.
Työyhteisöä rikastaa mahdollisuus saada työskennellä
vieraasta kulttuurista tulevan
henkilön kanssa. Koko työyhteisö hyötyy ja saa kielikylvyn.
Ajattelu avartuu, kun työtoverina onkin toiselta puolelta
maailmaa oleva henkilö.
Syksyn mittaan yhteistyötä
tehdään myös Järviseudun ammatti-instituutti JAMIn kanssa
ja järjestetään ulkomaalaisopis-

kelijoille sarja tutustumiskäyntejä yrityksissä ja yhteisöissä
tavoitteena tehdä suomenkieli
tutuksi ja tutustuttaa suomalaiseen tapaan toimia eri tilanteissa. Ensimmäiset avaukset olivat
kirjastossa pidetty kielikylpykahvila ja osallistuminen
Lappajärven nuorisoseuran
markkinoille.
Lappajärveläisistä turvapaikanhakijoita suurin ryhmä on
Irakista ja yksi perhe Afganistanista. Ulkomaalaisopiskelijat
ovat pääosin venäläisiä. Avioliiton kautta seudulle on muuttanut useisiin eri kansallisuuksiin
kuuluvia.
Työpaikan löytyminen auttaa maahanmuuttajaa parhaiten kotoutumisessa. Tämä on
samalla hankkeen suurin haaste, koska paikkakunnalla on
työttömiä omastakin takaa. Sen
vuoksi esimerkiksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen myönteinen
suhtautuminen ja työharjoittelupaikkojen tarjoaminen
terveyskeskukseen, kotihoitoon, päiväkotiin ja tehostetun
palveluasumisen yksikköön on
ollut erittäin tervetullut avaus.
Suurin onnistumiskokemus
on nähdä maahanmuuttajan
onnellinen ilme ensimmäisen
työpäivän jälkeen. Työn syrjään
kiinni pääseminen merkitsee
elämän alkamista uudessa
maassa.
Teksti: Aino Alppinen
Kuvat: Aino Alppinen ja
Elina Luoma

uontomatkailun
kehittämistä
skotlantilaisten kanssa.
Nuorten kulttuurivaihtoa tsekkiläisten ja
liettualaisten kanssa.
Lähiruokakäytännöistä
oppimista irlantilaisilta,
itävaltalaisilta, kyproslaisilta
ja ruotsalaisilta. Yritysverkoston luomista Suomesta
Irlantiin, Italiaan ja Saksaan.
Ja vaikka mitä muuta.
Suomalainen maaseutu ei elä
tyhjiössä eikä kehity yksin.
Yksi tärkeimmistä kansainvälisten tuulien puhaltajista on
Leader-työ.
Leader-työllä tarkoitetaan sellaista toimintaa,
neuvontaa ja rahoitusta, jolla
kehitetään alueita siten kuin
alueen asukkaat ja toimijat itse kokevat tärkeäksi.
Leader-rahoituksella voidaan
tukea muun muassa yritystoimintaa, kehittämistä ja
investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä
toimintaa. Suomessa on 55
Leader-ryhmää, jotka ovat
rekisteröityjä yhdistyksiä.
Suomi on ollut yksi EU:n
aktiivisimpia kansainvälisten
Leader-hankkeiden toteuttajia. Suomen Leader-ryhmät
toteuttivat ohjelmakaudella
2007–2013 yhteensä noin
180 kansainvälistä hanketta. Hankkeiden lisäksi on
tehty monenlaista muuta
yhteistyötä ja yhteydenpitoa,
seminaareja, leirejä ja opintomatkoja.
Kv-hankkeet innostavat
nuoria mukaan
Leader-ryhmien kautta
toteutettujen kansainvälisten hankkeiden teemat ovat
useimmiten liittyneet nuoriin. Monissa Leader-ryhmissä on oivallettu, että nuorilla
on kansainvälistymisessä
merkittävä rooli ja heitä
on haluttu mukaan oman
alueensa kehittämistyöhön
juuri kansainvälisen yhteistyön avulla. Muita keskeisiä
kansainväliseen yhteistyöhön
liittyviä teemoja ovat olleet
kulttuuriin, matkailuun ja
yleisesti paikalliskehittämiseen liittyvät kysymykset.
Satakunnassa toimivan Leader Karhuseudun
kansainvälisten asioiden
koordinaattori Jaana Mälkki
kuvailee kv-hankkeen
käynnistämistä ja vetämistä
kirkkoveneellä soutamisek-

si. Välillä raskasta ja välillä
riemua, mutta ehdottomasti
yleensä tekemisen arvoinen
matka.
Pitkän aikavälin katsomisen perusteella voin sanoa,
että hankkeiden kansainväliset tapahtumat ovat jääneet
elämään ja ystävyyssuhteet
ovat jatkuneet ja laajentuneet lumipalloefektin tavoin,
Mälkki kertoo.
Leader Karhuseutu
teki viime ohjelmakaudella
kansainvälistä yhteistyötä
jopa 43 eri toimintaryhmän
kanssa 21:stä eri maasta.

Iso osaajien
verkosto käyttöön
Kansainvälinen toiminta on
yksi Leader-toimintatavan
kantavista periaatteista, eikä
se näy ainoastaan hankkeiden muodossa. Leader-ryhmillä on myös aktiivinen
rooli maahanmuuttajien
kotouttamisessa maaseudulle. Kotouttamista voidaan
edesauttaa erityisesti kehittämishankkeiden kautta.
Jo toteutetuissa kotouttamishankkeissa on ollut muun
muassa kielikoulututusta,
tapakulttuurin opettelemista,
viranomaisvierailuja ja yrityksiin tutustumista. Useassa
hankkeessa tavoitteena on
ollut helpottaa maahanmuuttajien integroitumista työelämään ja pääsyä koulutustaan
vastaaviin töihin.
Leader-ryhmä Aktion
Österbottenin puheenjohtaja Mats Brandt totesi

puheessaan suomalaisen
Leader-työn 20-vuotisjuhlassa syyskuussa, että Leader‐
verkostossa voidaan saada
aikaan luovia virtoja, jotka
ylittävät ajan ja paikan.
Useissa Leader‐muistoissa on ollut kyse kansainvälisen verkoston
positiivisuudesta: ne ovat
kertomuksia espanjalaisten
kanssa tehdystä yhteistyöstä,
joka on alkanut kulttuurien
törmäyksinä, jotka sitten
ovat vaihtuneet lämpimiksi
ystävyyssiteiksi, kertomuksia
sosiaalisten irlantilaisten
strategia‐inspiraatiosta,
kalatalouden kehittämisestä
idearikkaiden skottien kanssa ja niin edelleen, Brandt
kertoi.
Brandt muisteli osuvasti
erään toiminnanjohtajan sanoja: ”Meidän kulmillamme
kasvavien on tunnettava, että
he ovat naapureita maailman
kanssa”. Leader antaa siihen
mahdollisuuden.
EU-maissa on yhteensä
noin 2500 Leader-ryhmää.
Leader-ryhmien verkosto
on siis valtavan iso osaajien ja osaamisen verkosto,
jossa jokaisella jäsenellä on
vielä oma verkostonsa. Joka
ymmärtää tämän kokonaisuuden voiman ja ottaa sen
käyttöönsä, on matkalla
menestykseen.
Teksti: Sinikka Torssonen
tiedottaja, verkostopalvelut

Latvia–Suomi–
Kirgisia–Suomi–
Tunisia–Norsunluurannikko–Suomi…

Kuinka latvialaisesta tehdään
loimaalainen? Rakkaudella.

I

lze Liepina oli 20
vuotta sitten nuori,
Latvian itsenäistymisen
jälkeen melko voimakkaasti maansa kansallisidentiteetin syleilemä
opiskelija.
– Olin päättänyt, että latvian
kieli on ainoa kieleni. Mutta…
Opiskelin yliopistossa ja tein
jatkotutkimustani, joten englanti
oli pakko opetella, vaikka en
sitä paljon puhunutkaan. Ja
sitten tapasin tulevan mieheni,
loimaalaisen Tapion, joka oli
ollut upeassa maassani kolme
kuukautta ja tutustunut Riikaan,
vain Riikaan!
Tapio työskenteli Latvian
talouden kehittämistehtävissä.
Ilze sai ajatuksen pikkuprojektista, jossa hän tutustuttaa Tapion
Latviaan ja Tapio auttaa häntä
englannin kielen kanssa. Projekti
nielaisi molemmat toteuttajansa: Ilze muutti 12 vuotta sitten
Suomeen Ilze Liepina-Naulana ja
pariskunnan ensimmäistä lasta
odottaen.
– Olisin voinut muuttaa jo
aiemmin, mutta työtilanne Suomessa oli epävarma. Latviassa
olin luennoitsijana yliopistossa.
Työssä, jota rakastin. Lisäksi
toimin asiantuntijatehtävissä.
Ymmärsin joutuvani rakentamaan urani uudelleen Suomessa.
Oltuaan vuoden verran

lapsen kanssa kotona sai Ilze
loistavan tarjouksen professori
Lauri Ojalalta.
– Aloitin Turun Kauppakorkeakoulun INTERREG:in
Baltia-Venäjä-koordinaattorina.
Asuimme Suomessa vielä nelisen
vuotta, jonka jälkeen muutimme
Kirgisiaan mieheni töiden takia.
Myöhemmin asuimme Tunisiassa
ja Norsunluurannikkolla kolme
vuotta. Puolitoista vuotta sitten
palasimme Suomeen.
Lapsiluku kasvoi vuosien
kuluessa kolmeen, Ilze toimi
maailmalla opetustehtävissä
erilaissa kouluissa ja esimerkiksi
kansainvälisessä ruoanlaitto- ja
viiniklubissa. Suomeen palatessa virisi yhteistyö latvialaisten
verkostossa, jolle esimerkiksi
Ravintolapäivä on ihan must.
Työllistyminen on ollut Ilzelle aina helppoa ja hän toteaakin
olleensa onnekas.
– Onni ei kuitenkaan ole
ainoa tekijä. Olen aina ollut sitä
mieltä, että töiden eteen täytyy –
no, tehdä kovasti töitä. Positiivinen elämänasenne, ahkeruus ja
oman alan asiantuntemus ovat
erittäin tärkeitä. Lisäksi täytyy
osata myydä itsensä.
Nykyään Ilze opettaa Loimaan evankelisessa kansanopistossa ja höyryää suunnitelmia
erilaisista hankkeista.
– TASTY- ENGLISH tulee
olemaan Leader-rahoitteinen kotouttamishanke,
jossa yhdistyvät suvaitsevaisuus ja lähituotteet.
Käytännössä se on sarja
kohtaamisia, joihin voivat
osallistua kaikki halukkaat. Tavoitteena on
kehittää kielitoitoa, mutta
myös oppia vieraista
kulttuureista. Lisämausteensa hankkeeseen tuo
kirjaimellisesti ruokaryhmä, jossa tutustutaan
edellä mainittujen lisäksi
eri maiden ruokiin.
Keittokirjana käytetään
hanketta varten toteutettavaa keitto-kielikirjaa.
Suunnitteilla on myös
mm. varhaislapsikasvatuksen asiantuntijavaihtoa Loimaan seudun ja
Latvian Kuldigan alueen
välillä.
Muistojen albumista. Ilze ja pojat
Onneksi saimme
Norsunluurannikolla. Eka koulupäivä
Ilzen.
kaikilla.
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