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SODANKYLÄN HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSFORUM
Aika

ke 8.2.2017 klo 9-11

Paikka

Kunnanvirasto, kokoushuone 1

Kutsutut /
paikalla X

Esa Harju, poliisi X
Hanna Kuusela, seurakunta
Jussi Hannukari, pelastuslaitos
Kaisa Kulmala, Järjestökeskus Kitinen ry X
Marjo Rajamäki, Sodankylän yrittäjät ry
Lasse Näsi, vanhusneuvosto X
Helena Korhonen, vammaisneuvosto X
Hanna-Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin leader ry
Pirjo Vattulainen,kyläneuvoston edustaja, Kyläneuvosto X
Anu Summanen, Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry
eversti Antti Lehtisalo, Jääkäriprikaatin komentaja
Inga Mukku, vanhustyön johtaja X
Viljo Pesonen, kunnanjohtaja
Raija Kumpula, sosiaalityö X
Jukka Lokka, kehittämisjohtaja X
Risto Varis, sivistystoimenjohtaja X
Matias Yliriesto, tekninen johtaja X
Olavi Hanski, Vapepa X
Pirjo Laitinen, suunnittelija X
Soile Saukkonen, perheneuvola
Satu Hoikka-Hietanen, koulukuraattori X
Sanna Ylitalo, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri X
Maija Eskola-Tuoma, projektityöntekijä, ODA-hanke
Sanna Ijäs, maahanmuuttokoordinaattori
Jonna-Tuulia Julkunen, toiminnanohjaaja Itä -Lapin RIKU

1. Kokouksen avaus
Kunnanjohtajan sijainen Risto Varis avasi kokouksen.
2. ODA- hanke esittely
Projektityöntekijä Maija Eskola-Tuoma esitteli Omahoito ja digitaaliset palvelut ODAhanketta.
Liite 1.Esitys
3. Kiintiöpakolisten vastaanotto
Maahanmuuttoyhdyshenkilö Sanna Ylitalo
Maahanmuuttokoordinaattori Sanna Ijäs
Sodankylän kuntaan on tulossa syyrialaisia kiintiöpakolaisia Turkista aikaisintaan 3.4.2017.
Maahanmuuttovirasto on tehnyt valintamatkan Turkkiin viime vuoden lopulla. He ovat haastatelleet Suomeen valittavia kiintiöpakolaisia sekä laatineet Turkista valittujen syyrialaisten
kiintiöpakolaisten profiilin.
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Profiilin mukaan perheistä suurin osa on Aleppon alueelta tai Aleppon kaupungista kotoisin
olevia sunniarabiperheitä, joiden äidin kieli on arabia. Joukossa on jonkin verran kurdiperheitä. Useimmat aikuiset ovat käyneet Syyriassa 4-9 vuotta koulua. Joukossa on aikaisempaa
enemmän luku- ja kirjoitustaidottomia. Osa lapsista ei ole käynyt ollenkaan koulua Syyriassa
ja Turkissa. Monet aikuiset ovat toimineet eri ammateissa ilman muodollista koulutusta: räätäleinä ja kankaanpainajina, partureina, rakennusmiehinä, kuljetusapulaisina, autonkuljettajina, kauppa-apulaisina, kauppiaina, myyjinä, puuseppinä, muurareina, mekaanikkoina, seppinä ja maanviljelijöinä. Naiset eivät olleet työskennelleet kodin ulkopuolella yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Suurin osa on asunut Turkissa 2-4 v ja ennen Turkkiin muuttoaan olivat joutuneet siirtymään
Aleppon sisällä useasti paikasta toiseen turvallisuustilanteen heiketessä. Monet olivat palanneet kaupungista kotikyläänsä pommitusten vuoksi. Osa perheenjäsenistä, myös lapsista oli
todistanut erilaisia väkivaltaisuuksia, kuten pommituksia. Vain muutamilla miehillä oli henkilökohtaisia kokemuksia väkivallasta ja kidutuksesta.
Perheiden taloudellinen tilanne on huono. Pakolaiset asuvat vuokraamissaan asunnoissa eri
puolilla Turkkia ja vain osa perheistä asui leireillä. Monet kertoivat, että asunnoissa oli viileätä talvisin ja niissä oli kosteus tai ilmastointiongelmia.
Pakolaiset saivat haastattelun yhteydessä arabian kielellä tietoa perheenyhdistämisestä sekä suullisen ja kirjallisen Suomi-infon, johon sisältyy linkit arabiankielisiin suomen kielen
opintoihin ja kulttuuriorientaatiosivuihin.
Sodankylään tulevat perheet
Ryhmä koostuu neljästä perheestä; kaksi 5-hengen perhettä, yksi 4-hengen ja yksi 6-hengen
perhettä. Vanhemmat ovat 22–45 vuotiaita ja lapset 1-11 vuotiaita ja ryhmään kuuluu myös
yksi isoäiti. Alle 7 vuotiaita lapsia on 7 ja yli 7 vuotiaita henkilöitä on 13.
Valtio avustaa kuntaa kiintiöpakolaisten kotouttamiseen liittyvissä kustannuksissa. Laskennallinen korvaus on tarkoitettu kattamaan kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa sekä osallisuutta edistäviä palveluja.
4. Lapsi- ja perhepalveluiden palvelumatriisi
Hyvinvointikoordinaattori Sanna Ylitalo
Matriisiin on saatu määräaikaan mennessä palvelujen kuvauksia eri toimijoilta, mutta lisää
odotetaan. Kyläneuvoston kokouksessa 22.2.2017 asia otetaan esille ja pyydetään kyliltä
palvelukuvauksia matriisiin. Järjestötoimijoiden kuvauksia odotetaan lisää. Järjestökeskuksen edustaja vie viestiä eteenpäin.
5. Muuta asiat
 suunnittelija Pirjo Laitinen esitteli Rikoksentorjuntaohjelmaa. Rikoksentorjuntatyöryhmä
on valmistellut ohjelmaa. Ohjelma viedään kunnahallituksen hyväksyttäväksi ja liitetään osaksi Hyvinvointikertomusta. Rikoksentorjunta yhdyshenkilöksi on nimetty hyvinvointikoordinaattori Sanna Ylitalo.
Liite 2. Rikoksentorjuntaohjelma
 toiminnanohjaaja Jonna-Tuulia Julkunen esitteli Riku-toimintaa. Sodankylään on perustettu Itä-Lapin rikosuhripävystyksen toimipiste. Jonna –Tuulia Julkunen on aloittanut toiminnaohjaajana Itä-Lapin alueella marraskuussa 2016.
Liite 3. Esitys
6. Seuraava kokous
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Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätettiin: 16.5.2017, klo. 9-11.
7. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

