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MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 9/2016
Aika

Tiistai 11.10.2016, kello 17.55-19.48.

Paikka

Omnia, Espoon työväenopisto, Adjutantinkatu 1 (luokka Raili)

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Päivi Käri-Zein, puheenjohtaja
Astrit Hasan Babuna
Kristiina Drotár saapui klo 18.04
Ahmed Goshnaw
Anne-Maj Mäenpää
Christian Tudose
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Markus Silvola
Stanislav Marinets
Sirkka Wiman
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Teemu Haapalehto, maahanmuuttoasioiden päällikkö
Terhi Pippuri, erityissuunnittelija, kokouksen sihteeri
Vieraat:
Paula Eronen, Up with People
Sidisse Baissa, Up with People
Henna Leppämäki, palvelupäällikkö, Maahanmuuttajapalvelut, Espoon
kaupunki
Poissa:
Veronica Kalhori
Ibrahim Sayilir
Ali Abdirahman
Monika Semtsenko
Mariam Varjonen
SPR:n edustaja
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Allekirjoitukset

Päivi Käri-Zein
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Sirkka Wiman
17.10.2016
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Asiat

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.55.

2

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

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sirkka Wiman.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasiat
Paula Eronen ja Sidisse Baissa esittelivät Up with People -toimintaa. Up with People -toiminta
muodostuu eri puolille maailmaa suuntautuvista puolen vuoden mittaisista kiertueista, joiden
aikana ryhmän jäsenet (noin 110 17-29 -vuotiasta nuorta) esittävät musiikista ja tanssista
koostuvaa show’ta sekä osallistuvat kiertuepaikkakunnilla vapaaehtoistyöhön. Yöpyminen tapahtuu yksityismajoituksessa isäntäperheissä. Up with People viipyy yhdellä paikkakunnalla
viikon ajan. Up with People -ryhmä on tulossa marraskuussa Espooseen. Heille etsitään vielä
isäntäperheitä sekä vapaaehtoisprojekteja, joihin voisi osallistua. Ryhmän nuoret osallistuvat
Omniassa, Kaitaan lukiossa ja Leppävaaran lukiossa monikulttuurisiin työpajoihin. Up with
People -toiminnalla tavoitellaan suvaitsevaisuuden lisääntymistä ja kulttuurien välistä integraatiota. Eronen ja Baissa kertoivat, että heihin voi mielellään olla yhteydessä, jos neuvottelukunnan jäsenillä on mahdollisuus ottaa Up with People -ryhmän jäseniä esittäytymään työpaikalle,
harrastuspiiriin, tai muulle porukalle tai ideoita mitä tahoja kannattaisi yhdistää Espoossa järjestettäviin projekteihin.

6

Maahanmuuttajien asuntokysymykset
Henna Leppämäki, palvelupäällikkö, Espoo kaupungin maahanmuuttajapalvelut esitteli ajankohtaista maahanmuuttajatilannetta ja asuntokysymyksiä Espoossa (liite 1). Espoon maahanmuuttajapalveluissa on alkuvuonna 2016 tullut uusia asiakkaita 433 (yhteensä asiakasmäärä
1266). Turvapaikanhakijoiden suuri määrä vuonna 2015 ei ole vielä kovin paljon lisännyt uusien asiakkaiden määrää, mutta tämä muuttunee piakkoin. Kun Maahanmuuttovirasto saa käsiteltyä jonossa olevia oleskelulupahakemuksia, se merkinnee paljon uusia Espooseen asettuvia maahanmuuttajia.
Tänä vuonna maahanmuuttajapalveluiden uusista asiakkaista iso osa on perheettömiä nuoria
miehiä (lähes 80 % yhden hengen perhekunnista miehiä). Lapsiperheiden määrä on kuitenkin
yllättänyt, eli heitäkin on Espooseen asettunut paljon. Uusista asiakkaista noin 80 % puhuu äidinkielenään arabiaa. Espooseen saapuneiden maahanmuuttajien muutoista noin puolet on
tänä vuonna ollut itsenäisiä ja niiden osuus on yhä kasvamassa. Itsenäisesti muuttava asiakas
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järjestää asumisensa itse. Itsenäistä muuttoa tapahtuu käytännössä silloin, kun asiakas asuu
valmiiksi yksityismajoituksessa, muuttaa oleskeluluvan saatuaan ystäviensä tai sukulaistensa
luokse tai hänen löytämänsä asunto ei vastaa vastaanottokeskuksen asettamia ehtoja.
Avustetussa muutossa vastaanottokeskus auttaa vastaanottokeskuksessa asuvaa asukasta
asunnon haussa ja tukee muuttoa myöntämällä maksusitoumuksen takuuvuokraa varten.
Maahanmuuttajien asettumista kuntiin pyritään tasoittamaan sillä tavoin, että pääkaupunkiseudun kuntin voi avustetusti muuttaa vai pääkaupunkiseudulla sijaitsevista vastaanottoyksiköistä. Muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle muuttava joutuvat hoitamaan asunnon saantiin ja muuttoon liittyviä asioita itsenäisesti. Ongelmana koko pääkaupunkiseudulla on pula
kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Erityisesti yksiöistä on pulaa. Espooseen tänä vuonna
muuttaneista maahanmuuttajista noin 85 % on solminut vuokrasopimuksen yksityisen vuokranantajan kanssa. Vuokra-asuntojen saantiin ja vuokrasopimuksiin voi liittyä monenlaisia
epäselvyyksiä. Vaikean asuntotilanteen vuoksi erityisesti perheettömiä asiakkaita kannustetaan kimppa-asumiseen, mutta se ei ole kovinkaan suosittua. Koska asunnot ovat kalliita,
vuokravelkoja voi kertyä hyvinkin nopeasti, ja niitä ei voi toimeentulotukea saada. Maahanmuuttajapalveluista asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa. Jos asiakkaat ovat latinalaisin kirjaimin luku- ja kirjoitustaidottomia, he tarvitsevat apua esimerkiksi varatakseen ajan terveyspalveluihin.
Espoossa on tällä hetkellä kirjoilla noin 120 alaikäistä yksin maahan saapunutta turvapaikanhakijaa. Tämä tuo paljon paineita jälkihuoltoon, sillä noin sata turvapaikanhakijanuorta tulee
lähiaikoina täysi-ikäistymään. Nuoret ovat 21 ikävuoteen saakka maahanmuuttapalveluiden
jälki-huoltopalveluiden piirissä.
Keskustelussa nousi esille kysymys, mitä kuntalaiset ja järjestöt voisivat asiassa tehdä. Espoon Järjestöjen Yhteisössä työskentelee vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riikka Keskitalo, johon voi olla yhteydessä.

7

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (FARO)
Toiminnanjohtaja Stanislav Marinets FARO ry.:stä esittelui Suomen Venäjänkielisten Yhidstysten liiton toimintaa (liite 2). Suomessa on noin 74 000 venäläistä. Suomen Venäjänkielisten
Yhdistysten Liitto ry (FARO) on perustettu vuonna 2000 ja se toimii Suomen venäjänkielisten
järjestöjen edustus-, edunvalvonta- ja neuvotteluelimenä Suomen yhdistyslainsäädännön puitteissa. FARO:n tehtävänä on toimia Suomen venäjänkielisen väestön kansalaisjärjestöjen vapaana ja avoimena yhteistyöorganisaationa, edistää venäjänkielisen väestön kielellisiä, kulttuurillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia intressejä, valvoa väestöryhmän etuja ja oikeuksia sekä
hoitaa muita tämän väestöryhmän erityiskysymyksiä, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa
lausuntoja viranomaisille ja yhteiskunnallisille organisaatioille Suomen venäjänkielistä väestöä
koskevissa asioissa. FARO:n jäsenenä on 36 yhdistystä tai yritystä. Suurin osa näistä liittyy
jollain tavalla kulttuuriin. Yhdistyksen toimintaa rahoittavat jäsenyhdistysten ja -järjestöjen lisäksi RAY, Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.
FARO:n jäsenjärjestöissä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, muta koko yhdistyksen 16vuotisen historian ajan jäsenyhdistysten määrä on pysytellyt noin neljässäkymmenessä. Marinets esitteli FARO:n toimintaa, tapahtumia ja jäsenyhdistyksiä. Marinetsin mukaan Krimin tilanteen vuoksi suhtautuminen venäjänkielisiin Suomessa on muuttunut kielteisemmäksi. Tämä
voi ilmetä esim. vihapuheena. Keskustelussa nousi esille, mitkä ovat FARO:n maahanmuutta-

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

PÖYTÄKIRJA

6 (6)

jien kotouttamispolitiikkaan liittyvät kärkitavoitteet. FARO:lla ei ole yhtä tiettyä agendaa, vaan
se ottaa tarpeen mukaan kantaa esille nouseviin kysymyksiin esim. vastaa lausuntopyyntöihin.

8

Muut asiat
Stanislav Marinets kertoi terveiset Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kokouksesta. ETNO
valmistelee uutta strategiaa, missä määritellään ETNO:n toiminnan tavoitteet yms.
Puheenjohtaja kysyy neuvottelukunnalta, mitä ajatellaan Helsinkiin kaavaillusta suurmoskeijasta. Jäsenet kertoivat näkemyksiään asiaan.
Monikulttuurisuustyön suunnittelija Hanna Holm SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiristä on ilmoittanut, että SPR:n edustaja neuvottelukunnassa vaihtuu. Janne Leskinen on siirtynyt toisiin
tehtäviin, ja hänen tilallaan neuvottelukunnassa aloittaa Eva Kuhlefelt.
Suur-Leppävaaran asukasfoorumi 27.10.2016 (18.00) Sellon kirjaston aulassa. Teemana
”maahanmuuttajat kertovat”.
Käytiin keskustelua naisen asemasta yhteiskunnassa. Suomessa melko tasa-arvoista sukupuolten välillä, mutta tämä ei ole itsestään selvää kaikkialla.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.48.
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