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INY ry - tietoa järjestöstä

● Irakin naisten yhdistyksen (INY) perusti vuonna 2000 joukko irakilaisia naisia, jotka kuuluivat jo Irakissa 1990-

luvulla itsenäiseen naisjärjestöön, joka ajoi naisten oikeuksia ja tasa-arvoa

● Nimestä huolimatta INY:n toiminta on kaikille maahan muuttaneille naisille

○ Syksyllä alkaa työelämään liittyvä vertaistukitoiminta miehille (ETNO:n avustus)

● INY:n tavoitteena on edistää maahanmuuttajanaisten asemaa perheessä ja yhteiskunnassa sekä ehkäistä 

syrjäytymistä

○ INY auttaa perheväkivallan uhreiksi joutuneita naisia, voimaannuttaa naisia antamalla heille tietoa omista 

oikeuksistaan

● Järjestämme koulutuksia ja seminaareja ammattilaisille ja viranomaisille, esim. kulttuurikoulutukset

● Toimintaa rahoittaa STEA

● INY valittiin Etelä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2024

● Avoin yhteistyölle, saa ottaa yhteyttä! 



INY ry - tietoa järjestöstä

● Työelämää Kohti (TeKo)- hankkeen (hanke: 2016-2018, 2019 → AK-rahoitus) tavoitteena on edistää 

maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä

● Yhdistys tarjoaa toimintaa arabiaksi, kurdiksi, turkiksi, suomeksi ja englanniksi

● Toimintaan kuuluu olennaisena osana opiskelu- ja työelämää tukevat toimet:

○ suomen kielen kurssit

○ tietokonekurssit

○ läksykerhot

○ hyvinvointikurssit (jooga, tanssi)

○ vapaaehtoistoiminta (ohjaajat, käsityökurssit)

○ vertaistukiryhmät omalla äidinkielellä

○ Yksilöohjaus

■ Ohjaus usein asiakkaan äidinkielellä

■ Yksilöohjauksessa autetaan asiakkaita esimerkiksi CV:n kirjoittamisessa sekä työn, koulutuksen ja 

harjoittelupaikkojen hakemisessa

■ Usein tulee kysymyksiä liittyen asumiseen, Kela asiointiin sekä lasten päiväkoti- tai kouluasioihin.

■ Toimitaan usein kulttuuritulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä



Asumisen eri muodot Irakissa

● Irakissa asutaan pääsääntöisesti omakotitalossa ja toissijaisesti kerrostalossa
● Yhdessä asuminen on kulttuurisesti tuttu asia (vanhemmat, lapset ja 

lapsenlapset)
● Kodin pinta-ala on muuttunut ajan myötä (nyt 100-150 m2)
● Isoissa kaupungeissa asuminen on kalliimpaa



Asumisen historiaa - Kaupungeissa

● Ennen ensimmäistä maailmansotaa, kaupungissa asunnot olivat pieniä ja 
sisäikkuna systeemi kodin pihalle oli yleistä

lähde: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-

%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8


Kodin ulkopuolella ei ole ikkunoita

http://esyria.sy/sites/code/__print.php?site=damascus&filename=201

403250017123

http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=damascus&p=stories&category

=todayimg&filename=201208241125221

http://esyria.sy/sites/code/__print.php?site=damascus&filename=201403250017123
http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=damascus&p=stories&category=todayimg&filename=201208241125221


Ensimmäisen maailmansodan jälkeen

● Irak jäi Brittien sotilaalliseen valvontaan
○ Brittiläiset upseerit eivät pitäneet satunnaisesti rakennetuista 

tiloista, joissa oli sisäikkunat, joten he toivat mukanaan länsimaiset 
talomallit, joka nykyään yleinen asuntomalli

● Rikkaat ihmiset Irakissa aloittivat rakentamaan Brittien mallin 
mukaisesti taloja 

● Ajan myötä ulkoikkuna systeemi on hyväksytty Irakilaisten 
keskuudessa



Asumisen historiaan - Maaseudulla

● Mutatalo oli yleinen asuminen muoto maaseudulla, nykyään samanlaista 
kuin kaupungeissa. 
○ Sisustus ja viemäröinti erilainen kuin kaupungeissa

● Diyala kaupungista löytyy mutataloja
○ Mutataloja rakennetaan yleensä vierekkäin pienessä kylässä

● Sukulaiset asuvat yhdessä pienessä kylässä



Asumisen historia - Maaseudulla

https://www.facebook.com/Alljokesiq/posts/2200014296752

376
https://ar-

ar.facebook.com/firasalsarray.page/posts/1414171368702

172/

https://www.facebook.com/Alljokesiq/posts/2200014296752376
https://ar-ar.facebook.com/firasalsarray.page/posts/1414171368702172/


Tontin omistus ja laki

● 60-luvulla asumis- ja rakennusministeriö myönsi kaupungin työntekijöille isot 
tontit (600 - 1000 m2), mutta 80-luvulla ministeriö huomasi, että tämä ei ollut 
taloudellisesti kannattavaa, jonka takia myönnettiin 300 - 400 m2 kokoisia 
tontteja

● 2000 luvulla väestö kasvoi huomattavasti, sillä tulot nousivat vuonna 2003 
jälkeen. Asunnontarve oli yhä kiireellisempää, jonka takia myönnetään 150 -
200 m2 kokoisia tontteja 

○ Lain mukaan, tontti, jonka pinta-ala on vähemmän kuin 150 m2 ei saa myydä.  Nykyään Irakissa 
esim. kaksi henkilöä rakentaa kaksi omakotitaloa vierekkäin 150 m2 tonttiin, kukin on 75 m2 ja 
vain yhdellä henkilöllä on koko tontin omistusoikeus koko. Kaksi veljiä/kaveria tekevät usein 
niin.



https://i.ytimg.com/vi/k8YG71beWMA/maxresdefault.jpg

https://i.ytimg.com/vi/k8YG71beWMA/maxresdefault.jpg


Nykypäivän asunnot kaupungeissa ja maaseudulla

● Tavallinen asunto Irakissa on vähintään 100-150 m2. 
● Länsimaalaistyylinen kaksikerroksinen asunto, jossa on pieni tai 

iso oma piha riippuen tontin pinta-alasta
● Maaseudulla nykyään rakennetaan myös tyyliltään länsimaalaisia 

asuntoja, jotka ovat tilavampia 



Oma piha on pakko olla!

https://www.alghed.com/showdetails.php?Action=RE&Identifier=1208

https://www.alghed.com/showdetails.php?Action=RE&Identifier=1208


https://baghyshaqlawa.net/ar/projects/harsham-city-1

https://baghyshaqlawa.net/ar/projects/harsham-city-1


https://baghyshaqlawa.net/ar/projects/kurdistan-city

https://baghyshaqlawa.net/ar/projects/kurdistan-city


Sisustus maaseudulla

https://beautyy.cc/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

https://beautyy.cc/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/


https://haraj.com.sa/1150667253/%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%86%D8%A8_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%85%D8%A

C%D8%A7%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87_/

https://haraj.com.sa/1150667253/%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%86%D8%A8_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87_/


https://sharray.net/ads/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1/

Sisustus kaupunkiseudulla



https://sharray.net/ads/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-3-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-

%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/

https://sharray.net/ads/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-3-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/


https://www.youtube.com/watch?v=cEhNgzT-KSE

https://www.youtube.com/watch?v=cEhNgzT-KSE


Vieraileminen toisten kotona on tärkeä

● Melkein jokaisesta asunnosta löytyy vierashuone, jossa voivat yöpyä 
yhden yön, viikoksi tai kuukaudeksi.

● Olisi epäkohteliasta, jos ei vastaanota vieraita vastaan lämpimästi
● Yleensä vuokranantaja ei vastusta vieraiden vastaanottamista paitsi, jos 

vieras jää asuntoon pidemmäksi aikaa (esim. yli kuukauden)

Muiden kanssa asuminen ei ole iso asia, sillä Irakilaiset ovat 
tottuneet asumaan muiden kanssa (esim. perheet)



Miten asuntoja vuokrataan Irakissa?

● Suoraan yksityisen vuokranantajan kautta
● Tuttujen ihmisten kautta
● Kiinteistötoimiston kautta
● Somen kautta

Vuokrasopimusta on allekirjoittettava kiinteistötoimistolla!



Kotivakuutus

● Kotivakuutus Irakissa ei ole olemassa, sillä vakuutuspalveluja ei myydä
○ Kotivakuutus on uusi asia Irakilaisille

● Vuoto-, palo-, savu-, ja vesivahingojen korvaus sovitaan vuokranantajan 
ja vuokralaisen kesken

● Yleensä vuokranantaja korvaa vuokralaiselle tai kukin korvaa puolta.
○ Jos asian kanssa ilmenee ongelmia niin asia voidaan sopia 

oikeusteitse. Mutta asian käsittely voi kestää vuosia. Usein 
pyydetään heimon johtajia ratkaisemaan riita.   



Takuuvuokra ja välityspalkkio

● Takuuvuokra on tuttu asia Irakissa ja se maksetaan vuokrasopimuksen 
allekirjoituksen ohella kiinteistötoimistolla.

● Takuuvuokra on 1 kuukauden vuokraa vastaavaa summa
● Vuokranantaja ja vuokralainen yhdessä maksavat välityspalkkion 

kiinteistönvälittäjälle 1 kuukauden vuokran vaastavaa summa
○ Välitystoiminta ja palkkio ongelma Suomessa



Asunnon siivous

● Siivotaan kotia päivittäin, koska asuntoa pidetään aina siistinä.
● Lattia pestään vedellä kodin sisä- ja ulkopuolella.
● Pesuaineet

Laminaattilattia ei ole yleistä (paitsi pohjois-Irakissa), siksi 
ihmiset eivät tiedä, että laminaattilattiaa ei saa pestä runsaalla 

vedellä!



Pohjois-Irak - Kurdistanin alue

● Kurdistan on autonominen alue pohjois-Irakissa
○ Asumiskulttuuri on melkein samanlaista kuin muualla Irakissa ja 

lähi-Idässä
● Ihmiset asuvat omakotitaloissa sekä kerrostaloissa

○ Omistusasunto yleistä
● Vuoden 2003 jälkeen asuntoja rakennettiin enemmän ja vaikutteita 

saatiin länsimaista
○ esim. kerrostaloissa on laminaatit



Plus Life Apartments, Erbil 

https://www.facebook.com/Erbil.Real.Estate1/photos/a.474712725904056/869583353083656/?type=3&theater

https://www.facebook.com/Erbil.Real.Estate1/photos/a.474712725904056/869583353083656/?type=3&theater


Atlantic City, Erbil

https://www.alghed.com/showdetails_en.php?Action=RE&Identifier=2498

https://www.alghed.com/showdetails_en.php?Action=RE&Identifier=2498


Roaa Al-Qassab

TeKo-hankkeen projektityöntekijä

roaa.alqassab@iny.fi

p. 044 977 0776

KIITOS ☺

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! 
FB: INYry

Twitter: Iny_ry
Nettisivut: www.iny.fi

http://www.iny.fi

