
 

Inner Wheel Kotka   Kausi 01.07.2015 - 30.06.2016       ”Yhdessä ainutlaatuisia” 

Hyvät IW-ystävät, 
alla  tammikuisen kokouksen muistio. Teemana oli  
 

Kotkan maahanmuuttoasiat. 
 

Aika ti 12.01.2016 klo 18.30-21.00 

Paikka  ravintola Wanha Fiskari, Kotka 

Läsnä 10 jäsentä 

Karmea keli lumisateineen ja tuiskuineen lienee ollut syynä vähäiseen osallistujamäärään vuoden 
ensimmäisessä klubikokouksessamme. Luennoitsijamme oli maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit 
Koskensalo-Tiainen, teemana maahanmuuttoasiat Kotkassa. Maaritin palkka tulee 60 % 
seurakuntayhtymältä ja 40 % kaupungilta. Rauhallinen ja empaattinen esitelmöitsijämme kertoili Kotkan 
maahanmuuttajista. Hän muistutti maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan eroavaisuudesta. Hän 
arvuutteli meillä ensin Kotkassa asuvien maahanmuuttajien kansalaisuuksia ja äidinkieliä. Tämänhetkiset 
tilastot ovat vielä vuodelta 2014, vuoden 2015 luvut ovat tulossa. Alla on Kotkan kaupungin sivuilta 
tilastoja, lähteet ovat Tilastokeskuksen. www.kotka.fi :ssä on lisää ”Tilastotietoja Kotkasta”, ja sinne 
varmasti ilmestyy myöhemmin viime vuoden tiedot.  
Ensimmäiset kiintiöpakolaiset saapuivat Kotkaan 1971. He tulivat kutsuttuina, mutta vastaanotto oli silti 

nuiva paikkakunnalla.  

Maaritin mukaan turvapaikanhakijoita on nyt vastaanottokeskuksessa mm. Sammonkadulla Ekamin 

opiskelijasuntolassa. Jos saa oleskeluluvan, saa jäädä Kotkaan. Tulkkeja on saatavilla tulkkauskeskuksesta. 

Jos Kotkassa ei ole tulkkia, niin asiat hoidetaan puhelintulkkauksella. Tällä hetkellä turvapaikan hakijoiden 

kanssa ei ole ollut suuria kriisejä. Lukumäärä 330 henkilöä, hajasijoitettu mm alaikäisiä on ryhmäkotiin 

Koivulassa (47 hlöä). Palkattuja työntekijöitä on 40. SPR on sijoittanut Laajakoskelle 300, siellä 

henkilökuntaa 30. Ankkuri Hovinsaarella: 80 hlöä. Lisäksi turvapaikanhakijoita on sijoitettu A-klinikkasäätiö 

Leporantaan, Kotouma Pyhtään vastaanottokeskukseen, rivitaloasuntoja Pyhtäällä, Mäntyniemeen. 

Lehdistä on voitu lukea tammikuun kokouksen jälkeen muuttuneista turvanpaikanhakijoiden lukumääristä 

ja sijoituspaikoista. 

Kotkan kaupungin nettisivuilta haulla ’vastaanottokeskus’ ja ’turvapaikanhakijat’ voi tarkistaa viimeisimmät 
tiedot. 
Maarit kertoi, että kaikki haluavat oppia nopeasti suomenkielen. Taloudellisesti turvapaikanhakijat ovat 

meille hyödyksi. He ostavat tavaraa ja keskukset työllistävät. Alaikäiset ovat päässeet kouluun. 

Noin tunnin mittaisen esitelmän jälkeen saimme Wanhan Fiskarin aterianautintoja. 

Maarit sai tietenkin ruusun ja pidettiin arpajaiset. Lopuksi Puheenjohtaja Aila kertasi ajankohtaisi IW-

asioita. 

Muistiinpanot merkitsi 15.2.2016 

Liisa Saarinen, sihteeri 

http://www.kotka.fi/


P.S. 

Tämä maahanmuuttoteema putkahti esiin vielä, kun 
 
Ennen helmikuun kokousta ja suomenkielen teemaa halusin vähän päivittää suomenkielen taitojani ja otin 
esille isoäitini kansakoulun lukukirjan vuodelta 1908, Z. Topeliuksen Maamme Kirjan alimmille 
oppilaitoksille, toinen oppimäärä.  Kirja avautui kohdasta Suomenmaan ruotsalaiset asukkaat. 
Siinä kerrotaan: "Eivät kaikki meidän maamme pojat ja tyttäret ole syntyisin karjalaisia ja hämäläisiä. Jos 
matkustamme pitkin Suomen eteläisiä ja läntisiä merenrannikoita tahi purjehdimme merensaaristoissa, 
tapaamme toisia asukkaita, jotka puhuvat toista kieltä ja eriävät tavoiltaan ja luonteeltaan suomalaisista 
asukkaista. Nämä rannikko-asukkaat ovat sukuisin Ruotsista ja puhuvat ruotsalaista kieltänsä…" 
"… He ovat hengeltään ja sielultaan meikäläisiä, ja mitä kieltä suu puhuneekin, täällä on ainoastaan yksi 
kansa, jossa yksi sydän sykkii isänmaalle." 
Kirjassa on luvut myös muista maista Suomeen muuttaneista kuten venäläisistä, saksalaisista, 
englantilaisista, ranskalaisista, sveitsiläisistä, tanskalaisista ja puolalaisista, ”mutta niitä on vähän”. Kirja 
mainitsee myös juutalaiset ja mustalaiset: ”Moni heitä pelkää ja kruununpalvelijoilla on heistä paljo vaivaa; 
mutta meidän tulee kuitenkin muistaa, että he ovat köyhiä maanpakolaisia”. 
Eli yli sata vuotta sitten oli vähän samansuuntaiset ongelmat, mutta  tänä päivänä saamme kuulla valtavista 
maanpakolaisten määristä. 
Sama 

 

 


