Pöytäkirja

30.8.2018

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous
Aika

23.8.2018 klo 17:00-18:50

Paikka

Vihreän liiton ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoonkatu 4

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Rauli Virtanen, pj
Hossein Janei
Hanna Mutanen klo 17:14 alkaen
Jukka Pelkonen klo 17:04 alkaen
Ibrahim Saylir
Ria Özberk

Nuorisovaltuuston edustaja:
Kaupungin hallituksen edustaja:
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Mirka Isopahkala
Minna Lähteenmäki
Marja Manninen
Stanislav Marinets klo 17:11 alkaen
Matti Peiponen
Mikko Törnqvist
Mariam Varjonen
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Katariina Lappalainen, kokouksen sihteeri
Poissa:
Christina Gestrin
Teemu Haapalehto
Salma Heib
Päivi Käri-Zein
Eeva Sahlman
Cristian Tudose
Sirkka Wiman
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Allekirjoitukset

Rauli Virtanen
puheenjohtaja

Katariina Lappalainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

30.8.2018

Ria Özberk
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Asiat

Liitteet

Otsikko

1

Kokouksen avaus

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

4

Esityslistan hyväksyminen

5

1

Liikuntapalveluiden esittely, liikuntasuunnittelija Helena
Pennanen

6

2

Espoon Icehearts-ryhmien kokoaminen ja toiminta
monikulttuurisesta näkökulmasta, toiminnanjohtaja Jyrki
Tuukkanen

7

3

Monien kulttuurien espoolaiset kulttuurin tulosyksikön
palveluissa, palvelukoordinaattori Kaisa Koskela

8

Muut asiat

9

Kokouksen päättäminen
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Asiat

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

2

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

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ria Özberk.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5

Liikuntapalveluiden esittely
Liikuntasuunnittelija Helena Pennanen esitteli neuvottelukunnalle Espoon
liikuntapalveluiden tarjoamaa matalan kynnyksen liikuntaa eri ikäryhmille.
Liikuntapalvelut 2018. Maksuton toiminta on avointa kaikille. TÖPINÄT ovat
viikonloppuisin tapahtuvaa perheliikuntaa 2-8 -vuotiaille lapsille perheineen. WAU, MUUVI- ja JUMPPI- kerhot ovat eri ikäisille peruskoululaisille suunnattuja
liikunnallisia kerhoja. Uutena toimintana liikuntapalveluissa on keväällä
käynnistynyt U6-toiminta, jossa nuorilla on mahdollisuus aloittaa vanha
liikuntaharrastus uudestaan. Tänä syksynä käynnistyi yläkoululaisille suunnattu
keskiviikkoihin sisällytetty toiminta, jolloin nuoret voivat kokeilla erilaisia
harrastuksia. Kaikilla yläkoululaisilla koulu päättyy klo 14 ja tämän jälkeen on
mahdollisuus osallistua liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kirjastojen
järjestämään toimintaan. Keskiviikoille suunnattu toiminta löytyy harrastushaku.fipalvelusta hakusanalla yläkoululaisille.
Tarjolla on kaikille maksutonta liikuntaneuvontaa, jossa liikunnanohjaajat
antavat maksutonta opastusta liikunta-asioissa kaikenikäisille ja ennen kaikkea
uusille liikkujille. Liikunnanohjaajat ottavat vastaan nuoria Ohjaamossa. Espoossa
on käynnissä myös nk. monikulttuurinen liikuntapolku- hanke, jonka kautta pyritään
kannustamaan erityisesti maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja aikuisia
liikunnan pariin. Pääsääntöisesti kaikkeen liikunnan järjestämään toimintaa voi
osallistua vapaasti.
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6

Espoon
Icehearts-ryhmien
kokoaminen
monikulttuurisesta näkökulmasta

ja

toiminta

Toiminnanjohtaja Jyrki Tuukkanen esitteli neuvottelukunnalle Espoon Iceheartsryhmien toimintaa. Espoon Icehearts. Toiminnan tavoitteena on tarjota lapselle
mielekäs ryhmämuotoinen harrastus, edistää lapsen sosiaalisia taitoja sekä tarjota
lapselle luotettava, läsnä oleva ja turvallinen aikuinen, joka seisoo lapsen rinnalla
joukkueessa, koulussa ja kotona. Lapsia tuetaan saamaan peruskoulun
päättötodistus ja myöhemmin myös hakeutumaan jatko-opintoihin tai ohjaamopalveluihin.
Ryhmien muodostaminen alkaa esikoulusta ja yksi kasvattaja seuraa ryhmää 12
vuoden ajan. Ryhmiin valituilla lapsilla on hyvin erilaisia tuen tarpeita ja joskus
jollekin lapselle on kasaantunut monia tuen tarpeita. Tällä hetkellä Espoossa toimii
viisi ryhmää, joissa on yhteensä 64 lasta, joista 60 % on maahanmuuttajataustaisia.
Maahanmuuttajataustaisia lapsia olisi tarjolla ryhmiin tällä hetkellä enemmän kuin
voidaan ottaa mukaan toimintaan. Ryhmissä pyritään pitämään kiinni siitä, että noin
50 % lapsista on maahanmuuttajataustaisia ja loput kantaväestöstä.
Espoon ryhmistä neljä on poikaryhmiä ja yksi vasta aloittanut tyttöryhmä.
Toiminnassa pojilla on miesvetäjä ja tytöillä naisvetäjä. Kouluissa tehtävä työ,
vanhempien tukeminen ja perhetyö kuuluvat keskeisesti kasvattajan työhön.
Kesälomien alussa ja päättyessä toiminnassa järjestetään lapsille leirejä, muun
muassa arkirytmiin pääsemisen tukemiseksi ennen koulujen alkua.
Tuukkanen lähettää toiveena Espoon kaupungille, että perustettavien ryhmien
suhteen voitaisiin pitää huolta alueellisesta tasapainosta. Pohjois-Espoon ja
Leppävaaran alueille tarvittaisiin hyvin pian kaksi uutta joukkuetta. Rahoitus riittää
tällä hetkellä yhteen kasvattajaan.

7

Monien kulttuurien
palveluissa

espoolaiset

kulttuurin

tulosyksikön

Palvelukoordinaattori Kaisa Koskela esitteli neuvottelukunnalle kulttuuripalveluiden
tarjontaa. Monien kulttuurien espoolaiset kulttuurin tulosyksikön palveluissa.
Pääosin kulttuuripalveluissa ei ole erikseen monikulttuurisille espoolaisille
suunnattuja palveluita. Ajatuksena on, että palvelut olisivat kaikille saavutettavia ja
kiinnostavia. Kaikukortti on vapaakortti kulttuuripalveluiin niille espoolaisille, joilla ei
heikon taloudellisen tilanteen takia ole rahaa pääsylippuihin. Vuonna 2017
kaikukortin haltijoista 15 % oli vieraskielisiä. Kulttuuri- ja liikuntapolku-KULPSin
avulla peruskoululaiset tutustuvat liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalveluihin. Syksyllä
2018 pilotoitava LAKU- hanke sisältää vastaavaa toimintaa varhaiskasvatukseen.
Uusien kansalaisten kulttuurietua jaetaan viime vuonna kansalaisuuden saaneille
espoolaisille.
Etu
oikeuttaa
maksuttomiin
käynteihin
museoissa,
musiikkifestivaaleilla ja esityksissä.
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Muut asiat
Kokouksen osallistujille jaettiin alkuvuodesta valtuustossa hyväksytty
Kotouttamisohjelma, joka löytyy myös sähköisenä versiona neuvottelukunnan
nettisivuilta.
Helinä Rautavaaran museo siirtyy Entresseen Tapiolasta.
Puheenjohtaja Rauli Virtanen on järjestämässä yhdessä kirjastojen sekä CMI
konfliktinratkaisujärjestön kanssa paneelikeskustelua Ahtisaari- päivien lomaan.
Vihreät järjestävät monikulttuurisen jalkapallotapahtuman 22.9.2018.
SPR järjestää Työelämämentorointia Espooseen -tapaamisen 4.9.18 klo 18-20
Villa Apteekissa, osoitteessa Pappilantie 5. Tapaamisessa keskustellaan
turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työelämämentoroinnista.
Neuvottelukunnasta toivotaan Espoon suomenkielisen opetuksen kieli- ja
kulttuuriryhmien vastuualueen esittelevän meille tuoreimpia tietoja ja tilastoja
vieraskielisistä perusopetuksessa.

9

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.
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