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MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 4/2016
Aika

Tiistai 12.4.2016, kello 17.42-20.05

Paikka

Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Päivi Käri-Zein, puheenjohtaja
Veronica Kalhori
Astrit Hasan Babuna
Ahmed Goshnaw
Christian Tudose
Kristiina Drotár
Anne-Maj Mäenpää
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Janne Leskinen
Matti Peiponen, poistui kello 19.45
Monika Semtsenko
Mariam Varjonen
Sirkka Wiman
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Terhi Pippuri, erityissuunnittelija, kokouksen sihteeri
Vieraat:
Lea God, diakoniatyöntekijä, Tapiolan seurakunta
Riikka Keskitalo, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Espoon Järjestöjen Yhteisö
Adan Abdi Mohamud, projektityöntekijä, Espoon kaupunki
Mari Pyy, erityissuunnittelija/projektipäällikkö Espoon kaupunki
Poissa:
Ibrahim Sayilir
Ali Abdirahman
Stanislav Marinets
Teemu Haapalehto, maahanmuuttoasioiden päällikkö
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Allekirjoitukset

Päivi Käri-Zein
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Janne Leskinen
18.4.2016
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Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esityslistan hyväksyminen
Ilmoitusasiat
Vapaaehtoistoiminnan organisointi turvapaikanhakijatilanteessa
Järjestöjen rooli kotouttamisessa
Tapiolan seurakunta mukana alkuvaiheen kotouttamisessa
Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kannanoton kirjoittaminen aiheesta Espoon nykytilanne maahanmuuton osalta
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

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

PÖYTÄKIRJA

4 (6)

Asiat

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40.

2

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

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Janne Leskinen.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasiat
Bahar Mozaffarin vaihdettua työpaikkaa, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston jäsen
neuvottelukunnassa on jatkossa Monika Semtsenko.
Espoon tuomiokirkkoseurakunta järjestää Ystäväksi maahanmuuttajalle -toimintaa,
mihin liittyen on kolme koulutustilaisuutta. Lisätietoja neuvottelukunnan jäsenille jaetussa esitteessä sekä internetissä:
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/tuomiokirkkoseurakunta/ystavaksimaahanmuuttajalle

6

Vapaaehtoistoiminnan organisointi turvapaikanhakijatilanteessa
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riikka Keskitalo, Espoon Järjestöjen Yhteisö,
esitteli vapaaehtoistoimintaa turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen kotouttamisessa (liite
1). Turvapaikanhakijoiden määrän suuri kasvu viime syksynä herätti Espoossa ennennäkemättömän suuren aktiivisuuden vapaaehtoiseen auttamiseen. Vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan Espoon Järjestöjen Yhteisössä, mihin on Espoon kaupungin
toimesta palkattu koordinaattori.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiossa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä Facebook on osoittautunut toimivaksi välineeksi. Esimerkiksi Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tuki -ryhmä on erittäin aktiivinen ja toimiva. Koordinaattori kartoittaa
vastaanottoyksiköiden tarpeita ja toiveita ja pyrkii löytämään niihin sopivia vapaaehtoisia toimijoita.
Vapaaehtoisten toimesta tapahtuu suomen kielen opetusta paljon ja eri tasoilla. Monet nuoret toivovat kielen opetusta rennosti, yhdessä tekemällä. Vaatejakelussa ja
tavarakeräyksissä vapaaehtoisten henkilöiden panos on myös ollut erittäin merkittävä.
Riikka Keskitalon tavoittaa osoitteella: Turvapaikanhakijat.koordinaattori(at)ejy.fi
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Järjestöjen rooli kotouttamisessa
Erityissuunnittelija/projektipäällikkö Mari Pyy ja projektityöntekijä Adan Mohamud Espoon kaupungilta esittelivät Omaehtoisen kotoutumisen tuki eli OmaKoto-hanketta
(liite 2). Kyseessä on hanke, joka toteutetaan 2/2016–12/2016 osana Osallistuva Espoo -kehitysohjelmaa. Hakkeen tavoitteena on vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että järjestöt voivat täysipainoisesti osallistua kotouttamiseen.
Hankkeen kohteena on kotoutuminen eli oleskeluluvan saaneiden henkilöiden pääseminen aktiivisiksi ja täysipainoisiksi jäseniksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Tärkeiksi asioiksi tässä on tunnistettu kielen oppiminen ja työllistymisen tuki, mutta se voi
myös olla jotain ihan uutta. Espoossa toimii paljon järjestöjä, jotka haluavat olla mukana kotouttamisessa. Hankkeessa kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa hyviä malleja kotoutumisen edistämiseen. Tavoitteena on myös lisätä järjestöjen välistä yhteistyötä.
Keskustelussa nousi esille tuleeko järjestöjen olla espoolaisia. Todettiin, että mukaan
yhteistyöhön toivotaan järjestöjä, joilla on toimintaa Espoossa, vaikka varsinainen
pääpaikka olisikin esim. toisaalla pääkaupunkiseudulla. OmaKoto-hanke järjesti yhteistyötapaamisen järjestöjen kanssa 15.3.2016. Facebookissa on suljettu ryhmä järjestöille, ja ryhmään ovat neuvottelukunnan jäsenet tervetulleita mukaan.
Hanke toivoo neuvottelukunnan jäsenten kautta mahdollisesti verkostoja mukaan
hankkeeseen. Jatkossa hanke mm. lähettää maahanmuuttajataustaisille järjestöille
uutiskirjeen, missä kerrotaan maksuttomasta tai edullisesta liikunnasta. Todettiin, että
neuvottelukunta mielellään kuulee hankkeen loppuvaiheessa, millaisia asioita kehittämistyössä on saatu aikaan.

8 Tapiolan seurakunta mukana alkuvaiheen kotouttamisessa
Diakoniatyöntekijä Lea God Tapiolan seurakunnasta esitteli Tapiolan seurakunnan
toimintaa turvapaikanhakijoiden parissa (liite 3). Seurakunnan toiminta sisältää sekä
seurakunnan työntekijöiden että vapaaehtoisten toimintaa. Tapiolan seurakunnassa
toimii kansainvälisen vastuun ryhmä, joka organisoi mm. Monikulttuurista juttutupaa
ja saattajatoimintaa.
Tapiolan seurakunta on ollut monella tavalla mukana turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen kotouttamisessa. Erityisesti toimintaa on järjestetty Otaniemessä sijaitsevassa
aikuisten vastaanottokeskuksessa ja siellä asuville henkilöille. Seurakunta on organisoinut mm. suomen kielen opetusta vastaanottokeskuksessa. Tällä hetkellä 18 vapaaehtoista osallistuu suomen kielen opetukseen viikoittain. Lisäksi seurakunta on
hoitanut vaatejakelua. Yksittäisen seurakuntalaiset ovat olleet turvapaikanhakijoiden
mukana kulttuurivierailuilla yms.
Lea God toi esille kysymyksen siitä, onko turvapaikanhakijoilla aina parhaat edellytykset opiskella täysipainoisesti uutta kieltä. Tulijoilla saattaa olla sellaisia kokemuksia taustallaan ja esimerkiksi huolia omasta perheestään, ettei voida odottaa heidän
pystyvän keskittymään nopeasti etenevään uuden kielen opetukseen. God haastoi
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kantasuomalaisia miettimään, miten voisi luontevasti ottaa uusia tulijoita mukaan
suomalaisten juhlien viettoon. Pian lähestyvät vappu ja juhannus, jolloin on hyvä
mahdollisuus ottaa juhlaan mukaan maahanmuuttajia. Keskustelussa nousi esille yhteisen tekemisen merkitys, esimerkiksi taloyhtiöiden talkoisiin voi hyvin kutsua maahanmuuttajia mukaan. Yhdessä tekeminen on myös mitä mainioin tapa oppia suomen kieltä. Kielen oppimisen ei tarvitse välttämättä tarkoittaa oppitunteja vaan vapaampaan yhdessä tekemistä.

9

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kannanoton kirjoittaminen aiheesta
Espoon nykytilanne maahanmuuton osalta
Neuvottelukunta päätti lähettää mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin ja Länsiväylään. Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan Espoossa on onnistuttu turvapaikanhakijoiden vastaanotossa hyvin, mutta kehittämiskohteitakin on mm. kielen opetukseen pääsemisessä. Neuvottelukunta haluaa kiinnittää erityisesti huomiota 17vuotiaiden koulutuksen turvaamiseen. Kannanotossa halutaan kannustaa kantaespoolaisia ottamaan turvapaikanhakijat mukaan talkoisiin yms. Kysymyksenä esitetään, miten Espoon kaupunki voisi tukea tässä. Neuvottelukunta haluaa viestiä Espoon kaupungin suuntaan, että kaupungin tulee kyetä tilanteessa joustaviin ja ketteriin ratkaisuihin. Neuvottelukunta myös kannustaa vastuutahoja toimimaan siten, että
Espoossa hyvin kotoutumisen alkuun päässeet alaikäiset turvapaikanhakijat voivat
jäädä Espooseen.

10 Muut asiat
Ei muita asioita.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
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