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Helsinkija Tallinna ovat tiiviisti yhteydessa toisiinsa, jopa niin, etta tulevaisuudessa voidaan puhua

ka ksoiska u pungista. Helsinki saa merkittdvaa muuttovoittoa Tallinnan seudulta, minkii lisdksi pendelointi on

liseAntynyt voimakkaasti. Viron EU-jdsenyys on omiaan lis6emadn kaupunkien vuorovaikutusta. Jo nyt

Helsingin seudun hyvinvoinnin ja infrastruktuurin toimivuuden takeena on isolta osin vironkielinen veesto.

Tamen kehityssuunnan voi olettaa kasvavan edelleen muun muassa Suomen ikerakenteen kehittymisen

johdosta. Vuoteen 2030 mennessa Baltian maiden kielid Uoista viroa jopa 97%) puhuu eidinkielenaiin jo

noin 52 000 Helsingin seudun asukasta, mika on 3,2% veestiista. Talla hetkelle jo noin 20 000 Helsingin

seudun asukasta puhuu Sidinkieleniiiin viroa. Heista huomattava osa ty6skentelee Helsingisse.

Edellii kuvoillun kehityksen johdostd Helsingin kaupungin on kiinnitettiivii voimakds huomio

vironkielisten ihmisten kotoutumiseen. Tiissii tyassli on korostettavd kustdnnustehokkaan kolmannen

sekto n toimijoiden me*itystii.

Helsingin Suvilahdessa toimii Viro-keskus. Yhteense 627 neliometrin tiloihin sijoittuneet kolmannen

sektorin toimijat tekevat monialaista kotouttamistyd ja antavat mm. kielikoulutusta. Tiloissa sijaitsee myos

Baltia-kirjasto, jossa on 33 000 nidette virolaista kirjallisuutta viroksija suomeksi (my6s merkittdva musiikki-

ja elokuvakokoelma), kirjastossa on mytis laWialaista ja liettualaista kirjallisuutta. Tuglas-seura jdrjestdd

suomen kielen kursseja virolaisille ja viron kielen kursseja suomalaisille - tame toiminta on

kymmenkertaistunut kahden viime vuoden aikana.

Viro-keskuksen titoisso jiirjestetiidn jo nyt merkittiiviiii kotouttamistoimintoo Helsingissii osuville viroloisille.

TSmiin toiminnan tarve on Tuglas-seuran mukaan kasvanut valtavasti viime vuosina. Kotouttamistoimintaa

tekee Viro-keskuksessa kolme eri organisaatiota (virolaisryhmiltii ei perita kotouttamistyosta vuokraa).

Keskuksen mukaan kotouttamistoimintaa ei voida laajentaa nykyiseste, mikeli resursseja ei tuntuvasti lisete.

Viro-keskus toimii kaupungin 100%:sesti omistaman Kiinteistdosakeyhtid Kaapelitalon hallinnoimissa

tiloissa,.joiden kuukausivuokra on 5613 euroa, eli 67 356 euroa vuodessa.

Edellii mainittuun viitoten esitaimme, eftA Viro-keskukelle myannetiiiin erityisesti kotoultomistoimintoa

varten vuokratukea alkaen vuodesta 2074. Vuoktotuen suuruus kattoa Viro-keskuksen nykyisten

Suvilahdessa sijoitsevien toimitilojen vuosivuokron (67 356 euroa).
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