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MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2016
Aika

Tiistai 2.2.2016, klo 16.00-17.00.

Paikka

Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Päivi Käri-Zein, puheenjohtaja
Veronica Kalhori
Astrit Hasan Babuna
Kristiina Drotár
Ahmed Goshnaw
Anne-Maj Mäenpää
Christian Tudose
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Melissa Arni-Hardén
Janne Leskinen Hanna Holm
Bahar Mozaffari saapui 16.17.
Stanislav Marinets saapui 16.30
Matti Peiponen, saapui 16.09
Mariam Varjonen
Sirkka Wiman
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Terhi Pippuri, erityissuunnittelija, Espoon kaupunki, sivistystoimi, kokouksen sihteeri
Teemu Haapalehto, maahanmuuttoasioiden päällikkö, Espoon kaupunki,
konsernihallinto, saapui 16.08
Poissa:
Ahmed Goshnaw
Ibrahim Sayilir
Ali Abdirahman
Roosa Åkerlund
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Allekirjoitukset

Päivi Käri-Zein
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

4.2.2016
Melissa Arni-Hardén
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Käsitellyt asiat

Asia
1
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3
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Liitteet

Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esityslistan hyväksyminen
Ilmoitusasiat
Uskontojen moninaisuus uudessa asuinyhteisössä vastaanottokeskuksessa
Uskontodialogi ”Minun uskontoni, katsomukseni ja elämäntarinani” seminaarissa
Muut asiat
Kokouksen päättäminen
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Asiat
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03

2

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

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi Melissa Arni-Hardén.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5

Ilmoitusasiat
Hanna Holm tiedotti, että Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri jakaa rasisminvastaisella viikolla (viikko 12) Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen henkilölle tai yhteisölle.
Tavoitteena on nostaa esille esimerkillisiä toimijoita, jotka ovat teoillaan ja esimerkillään edistäneet ihmisten yhdenvertaista kohtelua sekä näin pyrkineet vaikuttamaan syrjiviin asenteisiin.
Tunnustus jaetaan Hup:in alueella nyt kuudennen kerran. Hanna Holmille voi tehdä ehdotuksia
perusteluineen, kenelle tunnustus olisi hyvä jakaa.
Puheenjohtaja tiedotti, että 5.2.2016 klo 18 järjestetään KilonRistissä, Kilon aseman vieressä,
uskontojen välinen dialogi-ilta. Neuvottelukunnan jäsenet ystävineen ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Teemu Haapalehto kertoi, että Espoon kaupunki käy aktiivista vuoropuhelua valtionhallinnon
kanssa esimerkiksi kotouttamisen kehittämisen teemojen parissa. Tiivistä yhteistyötä tehdään
myös muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
Kristiina Drotár kertoi Kristillisdemokraattien julkaisseen uuden Maahanmuuttopoliittisen ohjelma, joka sisältää noin neljäkymmentä toimenpide-ehdotusta. Ohjelmaan voi tutustua
www.kd.fi -sivustolla.
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Uskontojen moninaisuus uudessa asuinyhteisössä vastaanottokeskuksessa
Islamin uskonnon opettaja Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen (Espoon kaupunki) alusti aiheesta.
Tilanne Espoossa, kuten muuallakin Suomessa, on nyt hyvin erityinen, koska pakolaiskriisi on
ennennäkemättömän suuri. Suomeen on saapunut ennakoimattoman paljon turvapaikanhakijoita, ja tilanteeseen liittyy erilaisia haasteita. Tahirou-Varjonen avasi haasteita erityisesti islamin uskonnon näkökulmasta.
Turvapaikanhakija kantaa aina mielessään muistoja ja asioita vanhasta kotimaastaan. Nyt
käynnissä olevan Harmoniaviikon eli Uskontojenvälisen yhteisymmärryksen viikon (World Interfaith Harmony Week) mukaisesti uskontojen moninaisuutta pitää vaalia. Suomessa uskonnonvapaudesta on säädetty laissa. Kuitenkin välillä uskonnollinen suuntautuminen ja erilaiset
näkemykset voivat aiheuttaa ristiriitoja ja jopa väkivaltaa. Kun joku uhkaa toista hänen uskonnollisen suuntautumisensa perusteella, on se aina hyvin vakava asia. Erityisesti väkivallan
käyttö on ehdottoman väärin. Uskonnonvapautta koskeva lain kohta tulisi tehdä paremmin
tunnetuksi. Harmoniviikolla yksi keskeinen tavoite voi olla uskontodialogin edistäminen.
Turvapaikanhakijoista monet ovat muslimeja. Islam jakautuu kahteen pääsuuntaukseen, sunnalaisuuteen ja shiialaisuuteen, joiden sisällä puolestaan on erilaisia koulukuntia ja lahkoja.
Vastaanottokeskuksessa saattaa syntyä konflikteja shiiojen ja sunnien välillä. Myös väkivaltaista käyttäytymistä voi esiintyä, mikä on ehdottomasti kiellettyä ja lainvastaista. Ne jotka uskovat uskontonsa oikeuttavan väkivaltaan pilaavat maineen myös muilta uskovaisilta. Kenenkään ei pidä joutua uhkan tai väkivallan kohteeksi.
Suomessa kouluilla on merkittävä rooli suvaitsevaisuuskasvatuksessa. Suomen kouluissa on
vuosia tehty työtä uskonnollisen suvaitsevaisuuden eteen. Kouluissa ei ole sunni ja shiia vastakkainasettelua, mitä oli vielä noin 10-12 vuotta sitten. Oman uskonnon opetuksella on ollut asiassa iso merkitys, kun on kerrottu eri suuntauksien ominaispiirteistä. Kouluissa ei ole
erikseen opetusta shiioille ja sunneille, vaan kouluissa opetetaan yleistä islamin uskontoa.
Keskustelussa nousi esille kysymys, mitä eroa on sunneilla ja shiioilla. Molemmat ovat muslimeja, mutta molemmilla on uskontoon omat näkökulmansa, joita Tahirou-Varjonen avasi. Keskustelussa nousi esille, että yksi ongelma on, että tänne tulijat eivät todella tunne omaa uskontoaan. Jotkut ovat saattaneet kasvaa hyvin syrjäisessä paikassa, missä heillä ei ole ollut vapautta olla tekemisissä vastakkaisen sukupuolen kanssa. He ovat tottuneet kontrolloituun
elämään, kun taas Suomessa elämä ja kanssakäyminen on todella vapaata. Me tarkoitamme
hyvää ja annamme vapautta, mutta pitäisi myös ymmärtää että muutos vanhaan on todella
iso.
Keskustelussa nousi esille imaamin merkitys. Kun suomalaisessa yhteiskunnassa viranomaisilla on paljon päätösvaltaa, islamilaisessa kulttuurissa imaamin merkitys ohjeiden antamisessa yms. on todella suuri. Kun haluamme onnistua maahanmuuttajien kotoutumisessa, on
huomattava, että uskonnolliset johtajat voivat olla siinä merkittävä yhteistyökumppani ja isossa
roolissa.

7

Uskontodialogi ”Minun uskontoni, katsomukseni ja elämäntarinani” -seminaarissa
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan yhtenä tavoitteena on etnisten suhteiden ja uskontodialogin edistäminen. Tätä osaltaan toteuttaa seminaari, johon on kutsuttu eri uskontojen
edustajia ja luottamushenkilöitä. Käytiin läpi seminaarin järjestelyihin liittyviä asioita.
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Muut asiat
Ei muita asioita.

9

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.
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