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Kirkkonummen kunnanhallitukselle

MAAHANMUUTTOAVUSTUS -HAKEMUS
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Kirkkonummen kunnassa asuvien maahanmuuttajien määrä nousee koko ajan ja on tällä
hetkellä jo yli 5 % asukasmäärästä. Lisäksi Evitskogin vastaanottokeskusfatkaa ainakin
syksyyn asti. Maahanmuuttotaustaisten henkilöiden kotouttamisen tarve on suuri.
Viime vuonna perustettu Life in Kirkkonummi-ryhmä hakee nyt avustusta
maahanmuuttajien kielten opetukseen , työllisyyden edistämiseen sekä kotouttamiseen
vapaa-ajanharrastusten kautta.
KIELTEN OPETUS
Kielen oppiminen on perusedellytys hyvään kotoutumiseen. Punaisen Ristin
Kirkkonummella toimivat osastot ovat ylläpitäneet kaikille avointa kielikahvilatoimintaa
Luckanilla kolme kertaa viikossa. Vastaanottokeskuksista Aavarannan suomen kielen
tunnit ovat loppuneet, mutta niitä jatketaan ja lisätään Evitskogin vastaanottokeskuksessa.
Lisäksi Luckanilla on toiminut ruotsin kielen keskusteluryhmä. Suunnitteluvaiheessa on
ruotsin kielen alkeiskurssi maahanmuuttajille joka jatkuisi katkeamattomana yhteistyönä
Kansalaisopiston kanssa siten, että Luckan vastaa Kansalaisopiston opetustyöstä myös
lomien aikana.
Opetuksen perusedellytyksenä on aktiiviset opettajat ja innostava opetusmateriaali.
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN
TE-toimiston kielikursseihin kuuluu 2 viikon TET-harjoittelu- ja 6 viikon
suomenkielenharjoittelujakso. Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat hankkineet näitä
harjoittelupaikkoja TE-kursseilla jo oleville, mutta myös VOKeissa asuville
turvapaikanhakijoille. Lisäksi SPR on avustanut kattamaan viime mainittujen matkakulut.
Työ on ollut tärkeää, sillä kymmenet turvapaikanhakijat ovat saaneet tilaisuuden tutustua
työelämään tätä kautta.
Job Dayn tarkoituksena on saattaa yhteen työtä tarjoavat yritykset ja työnhakijat.
Ilahduttavasti tähän tilaisuuteen on osallistunut työnhakijoita hyvin monista
kansalaisuuksista. Job Day on järjestetty Kirkkonummen kunnantalossa kaksi kertaa:
syksyllä 13.9.2016 ja nyt keväällä 16.3.2017. Jälkimmäisen tilaisuuden tuloksia emme
vielä tiedä, mutta jo nyt tilaisuuteen on ilmoittautunut merkittävästi enemmän yrityksiä kuin
edellisellä kerralla. Tulevaisuudessa Job Day järjestetään joka kevät ja syksy.
Kirkkonummelle on vapaaehtoisvoimin perustettu työosuuskunta palvelemaan ensi
sijaisesti maahanmuuttajia, mutta myös muita halukkaita. Kirkkonummen
työosuuskunnalla (KTO) on säännöllinen vastaanotto Luckanilla.

MUUTA
Yhteydenpito ja toiminnan koordinointi kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
saa uuden ulottuvuuden, kun Yhteinen kuntamme -hanke käynnistyy Kaisu Lempisen
tullessa mukaan toimintaan.

Seurakunnan osallistuminen Life in Kirkkonummi-ryhmän toimintaan vahvistaa
yhteishenkeä ja yhteistyötämme. Seurakunta tukee maahanmuuttajien hengellisyyttä ja
oman paikkansa löytämistä hengellisessä yhteisössä.
Luckanin ja kunnan ohjaus- ja neuvontapalvelut jatkuvat Luckanin tiloissa. Samoin
maahanmuuttajille tarkoitetut CV-klinikka, hygieniapassi-kurssit, ensiapukurssit
englanniksi, yksittäiset tapahtumat kuten Family Day, VOKin kevät- ja syysjuhlat sekä
yksittäisten vapaaehtoisten järjestämät retket.
Kaiken yllä mainitun tiedottamisen ja kommunikoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää
www.lifeinkirkkonummi.com -sivun kehittäminen ja muu some-toiminta yhteistyössä
kunnan kanssa.
Tämä vaatii kuitenkin yhden henkilön työpanoksen myös Life in Kirkkonummi organisaatiossa. Olemme valmiita palkkaamaan maahanmuuttajan työntekijäksi ryhmälle.
MUKANA OLEVAT JÄRJESTÖT JA TOIMIJAT
KNUF - Luckan
Suomen Punainen Risti, Kirkkonummen osasto
Finlands Röda Korset, Kyrkslätt svenska avdelning
Kirkkonummen seurakuntayhtymä
Yllä mainittujen järjestöjen ja yhdistysten lisäksi Life in Kirkkonummi-ryhmässä ovat
mukana Marttayhdistykset ja Kyrkslätt idrottsförening.
AVUSTUKSEN SUURUUS JA KÄYTTÖ (1.5 - 31.12.2017 (8 kk kustannustaso RAY:n
mukaan)
Työkustannukset sis. kielenopetus, somen kehittäminen
Vuokra- ja toimistokulut
Tapahtumat, "tyhönottotutustumiset"
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Haemme avustusta
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Allekirjoittajien kesken on sovittu, että kolmannen sektorin puolesta asiaa hallinoi
Kyrkslättnejdens ungdomsförbund (KNUF) y-tunnus 0965938-9.
Toimeksisaaneena

Charlotta Lindström
Life in Kirkkonummi-ryhmä
Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. KNUF/Luckan Kyrkslätt
Suomen Punainen Risti, Kirkkonummen osasto
Finlands Röda Korset, Kyrkslätt svenska avdelning
Kirkkonummen seurakuntayhtymä
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MAAHANMUUTTAJATYÖHÖN LIITTYVÄN AVUSTUKSEN PUOLTAMINEN

Kirkkonummen kunnan sosiaalipalveluissa työskentelee vain yksi sosiaalityöntekijä ja yksi
sosiaaliohjaaja, joiden asiakkaina ovat kaikki Kirkkonummella asuvat ulkomaalaiset (pakolaiset, työn
tai opiskelun vuoksi maahan muuttaneet, perheenyhdistämisen kautta tulleet). Sosiaalipalveluiden
toiminta on keskittynyt toimeentulotuen myöntämiseen ja asumis- ja sosiaalineuvontaan. Monet
muut kotouttamista edistävät toimenpiteet ovat jääneet hoitamatta henkilöstöresurssien
vähäisyyden ja asiakasmäärän laajuuden vuoksi. Kunnan palveluissa ei ole erillistä
maahanmuuttajien neuvontapistettä eikä palveluohjausta, joka toimisi matalan kynnyksen
periaatteella.
Luckanin tiloissa toimiva kolmannen sektorin koordinointiryhmä, Life in Kirkkonummi, on toiminut
vuoden 2016 kunta-avustuksen turvin maahanmuuttajien ja erityisesti pakolaisten neuvontapisteenä,
josta on voinut saada neuvontaa ja palveluohjausta mitä erilaisimmissa kysymyksissä. Luckanissa on
myös toiminut Move it -hanke sekä yhteistyössä SPR-FRK:n kanssa kielikahvilat kolme kertaa
viikossa. Luckan on myös järjestänyt maahanmuuttajaperheelle tarkoitetut Family Day tapahtumat Ljunghedassa. Tällä kotouttamista vahvistavalla työllä on ollut erittäin suuri merkitys
maahanmuuttajien mielenterveydelle, verkostoitumiselle ja kotoutumiselle Kirkkonummella. Mitä
paremmin hoidamme maahanmuuttajien kotouttamisen, sitä vähemmän tarvitsemme kunnan
tarjoamia muita palveluja kuten terveyspalveluja, mielenterveys- ja sosiaalipalveluja. Luckan on
koordinoinut kolmannen sektorin toimintaa ja edistänyt kaikkien järjestöjen yhteistyötä
maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä.

Toivomme, että Luckanin hallinnoima Life in Kirkkonummi -projekti voisi myös tulevaisuudessa saada
avustusta erittäin arvokkaaseen työhönsä maahanmuuttajien parissa.

Kirkkonummella 9.11.2016

Pia Sandström-Hentilä

aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä

sosiaalityön päällikkö

Postiosoite

Kunnantalo

Puhelin

Faksi

Kirkkonummen kunta

Ervastintie 2

(09) 296 71

(09) 878 6298

PL 20

02400 Ki r kkonum m i

02401 Ki rkkonumm i

www.kirkkonummi.fi

