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MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 11/2016
Aika

Keskiviikko 7.12.2016

Paikka

Espoon valtuustotalo, TV-studio

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Päivi Käri-Zein, puheenjohtaja
Veronica Kalhori
Astrit Hasan Babuna
Kristiina Drotár
Anne-Maj Mäenpää
Ibrahim Saylilir
Christian Tudose
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Anne Rasskasov
Markus Silvola
Monika Semtsenko
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Terhi Pippuri, erityissuunnittelija, kokouksen sihteeri
Vieraat:
Pirkko Nylund, asiantuntija, suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoon
kaupunki
Poissa:
Ahmed Goshnaw
Ali Abdirahman
Stanislav Marinets
SPR:n edustaja
Teemu Haapalehto
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Allekirjoitukset

Päivi Käri-Zein
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

12.12.2016
Markus Silvola
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Terhi Pippuri
sihteeri
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Liitteet

1

Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajan valinta
Esityslistan hyväksyminen
Ilmoitusasiat
Monikulttuuristen lasten hyvinvointi varhaiskasvatuksen näkökulmasta
Uskontodialogi-illan suunnittelua
Muut asiat
Kokouksen päättäminen
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Asiat

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31.

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Markus Silvola.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasiat
Neuvottelukunnan seuraava kokous on 10.1.2017.

6

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi varhaiskasvatuksen näkökulmasta
Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen asiantuntija Pirkko Nylund esitteli monikulttuuristen lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksen näkökulmasta (liite 1). Lapsiväestön lisäys Espoossa on vuoden 2014 jälkeen maahanmuuttajataustaista. Tällä hetkellä noin 20 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on maahanmuuttajataustaisia.
Laadukas ja hyvä varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä.
Vieraskielisten lasten olisi hyvä päästä varhaiskasvatuksen palveluihin mahdollisimman pian. Tämä on tärkeää, sillä varhaiskasvatus tukee merkittävästi lasten suomen
kielen oppimista. Myös kotona lapsia hoitavien vanhempien lapset olisi hyvä saada
varhaiskasvatukseen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen palveluja kuten asukaspuistoja ja avointen päiväkotien toimintaa. Tuoreen tutkimuksen
mukaan mitä varhaisemmin lapsi aloittaa päivähoidon, sitä enemmän asialla on
myönteisiä vaikutuksia lapsen koulunkäyntiin. Keskustelussa nousi esille pienen lapsen tarve rauhalliseen ympäristöön. Päiväkodeissa toiminta pyritään järjestämään
niin, että omahoitajalla on kohtuullinen määrä lapsia vastuullaan. Kristiina Drotár toi
esille, että osapäiväinen hoito olisi pienelle lapselle paras vaihtoehto. Keskustelussa
nousi esille eri sukupuolien huomioiminen.
Espoossa toimeentulotukea saavissa perheissä asuvista lapsista ja nuorista maahanmuuttajataustaiset lapset ovat yliedustettuna. Heidän määränsä on noin viisinkertainen verrattuna kantasuomalaisiin lapsiin ja nuoriin, jotka asuvat toimeentulotukea
saavissa perheissä. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia
lapsen hyvinvointiin, oppimisvalmiuksiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
Opetushallitus on määrännyt 18.10.2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.
Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee ottaa perusteiden mukaiset paikalliset suunni-
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telmat käyttöön 1.8.2017 alkaen. Espoossa on parhaillaan käynnissä kunnan oman
varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu. Se menee lautakuntaan hyväksyttäväksi
keväällä. Nylund esitteli varhaiskasvatuslain periaatteet. Laissa todetaan, että tavoitteena on ”antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen,
edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin lapsen kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa”. Keskusteltiin mitä nämä tavoitteet tarkoittavat käytännössä.
Kasvatus on aina yhteinen tapahtuma, mitä tehdään yhdessä vanhempien kanssa.
Kulttuuriperinnön, arvojen ja traditioiden siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle vanhempien rooli on ensiarvoisen tärkeä.

7

Uskontodialogi-illan suunnittelua
Markus Silvola esitteli suunnitelmia neuvottelukunnan järjestämään uskontodialogitapahtumaan YK:n uskontojen välisellä harmoniaviikolla 6.2.2016. Tilaisuus pidetään
Ruusutorpan koululla, ja sen teema on Hyvä Elämä Espoossa. Tilaisuuteen kutsutaan mm. eri uskontojen edustajia ja nuorisojärjestöjä. Tapahtuman tavoitteena on
tuoda esille eri uskontoja niin, että opimme toinen toisiltamme.

8

Muut asiat
Ei muita asioita.

9

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.01.
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