Pöytäkirja

15.3.2018

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous
Aika

8. 3. 2018 klo 17:35-19:44

Paikka

EJY ry:n tilat, Kauppamiehentie 6, 02100 ESPOO

Osallistujat

Luottamushenkilöjäsenet:
Rauli Virtanen, pj
Hossein Janei
Päivi Käri-Zein klo 18:04 alkaen
Hanna Mutanen
Eeva Sahlman
Ibrahim Saylir klo 17:47 alkaen
Cristian Tudose klo 17:59 alkaen
Kaupungin hallituksen edustaja:
Christina, Gestrin klo 19:10 saakka
Yhteisöjen asiantuntijajäsenet:
Marja Manninen
Matti Peiponen
Stefano Rigatelli
Mariam Varjonen
Sirkka Wiman
Roosa Åkerlund
Kaupungin asiantuntijaedustajat:
Teemu Haapalehto
Katariina Lappalainen, kokouksen sihteeri
Poissa:
Stanislav Marinets
Monika Semtsenko
Mikko Törnqvist

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

1 (7)

Pöytäkirja

15.3.2018

Allekirjoitukset

Rauli Virtanen
puheenjohtaja

Katariina Lappalainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

15.3.2018

Eeva Sahlman

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

2 (7)

Pöytäkirja

3 (7)

15.3.2018

Asiat

Liitteet

Otsikko

1

Kokouksen avaus

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

4

Esityslistan hyväksyminen

5

1

EJY:n (sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen
yhteistyöelin) yleisesittely ja toimeksi.fi

6

1

Monikulttuurisuus, vapaaehtoistoiminta ja
työllistämiseen liittyvä toiminta EJY:ssä

7

Keskustelua kevään kokousten teemoista ja tulevista
tapahtumista

8

Muut asiat

9

Kokouksen päättäminen

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

Pöytäkirja

4 (7)

15.3.2018

Asiat

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:44.

2

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

3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eeva Sahlman.

4

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
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EJY:n (sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen
yhteistyöelin) yleisesittely ja toimeksi.fi
EJY:n toiminnanjohtaja Marja Manninen esitteli meille järjestöä, joka on sosiaali-,
terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyöelin. Järjestön tavoitteena on edistää
kuntalaisten hyvinvointia sekä yhdistää kansalaisia ja yhteisöjä. Järjestö on myös
tuonut yhteen kaupungin toimijoita erilaisten teemojen äärellä. Järjestön rahoitus
tulee usealta taholta, muun muassa STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus), Veikkauksen tuotoista, Espoon kaupungilta ja TE- keskukselta.
EJY:n jäsenet maksavat pienen liittymismaksun sekä 50 €:n vuosittaisen
jäsenmaksun. EJY:llä on tällä hetkellä 84 jäsenjärjestöä.
Manninen kertoi EJY:n vahvuuksia olevan vertais- ja yhteiskehittäminen.
Järjestössä on käynnissä useita hankkeita. Jalkautuva talousohjaus
tukee taloudellisen tilanteensa kanssa kamppailevia espoolaisia yksityishenkilöitä
ja perheitä matalankynnyksen kohtaamispaikoissa. Sektori kehittää työllistämistä
ja tarjoaa henkilöresursseja järjestöille. Olka yhdistää potilasjärjestöjen
osaamispääomaa osaksi potilaan hoitokokonaisuutta ja julkisen sektorin
palvelurakenteita. Voimanpesä ehkäisee perheiden asunnottomuutta keskittymällä
asumisneuvontaan. Turvaperhe välittää vapaaehtoisia kummiperheitä nuorille
turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Iloa arkeen
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tähtää pitkään työttömänä olleiden työikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn vahvistamiseen edistämällä kohderyhmän kykyä toimia arjessa,
työssä ja vapaa-ajalla.
EJY:n ylläpitämä sivusto espoolaiset.fi on verkkopalvelu, joka kokoaa
kansalaistoimintaa yhteen paikkaan. Sivustolta löytyy tietoa Espoossa toimivista
yhteisöistä ja yhdistyksistä sekä erilaisesta tuesta, tekemisestä ja tapahtumista.
Kohderyhmänä palvelussa ovat espoolaiset, yhteisöt, viranomaiset ja
koulutusorganisaatiot. Espoolaiset.fi on osa toimeksi.fi palvelukokonaisuutta.
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Monikulttuurisuus, vapaaehtoistoiminta
liittyvä toiminta EJY:ssä

ja

työllistämiseen

EJY tekee töitä monikulttuurisuuden parissa erityisesti Iloa arkeen-hankkeessa,
jossa on mm. maahanmuuttajanaisten ryhmätoimintaa. Kumppanuushautomossa
tuetaan maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten osaamista ja
verkostoitumista. Turvaperhe-hankkeessa etsitään yksin maahan tulleille lapsille ja
nuorille kummiperheitä. Useissa toiminnoissa kohdataan maahan muuttaneita ja
kulttuurivähemmistöön kuuluvia. Pyrkimyksenä on, että osallistuminen olisi kaikille
tasavertaista ja palvelua annetaan tarpeen mukaan myös eri kielillä. Tällä hetkellä
EJY:n verkostoissa on paljon maahanmuuttajajärjestöjä, mutta jäseninä vain
muutamia. Yhteistyö on mahdollista myös ilman jäsenyyttä.
Kumppanuushautomossa tuetaan maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen
yhdistysten osaamista ja verkostoitumista. Toimintaa tehdään yhteistyössä Espoon
kaupungin maahanmuuttajapalveluiden järjestöyhteistyön koordinaattorin kanssa.
Tavoitteena on mahdollistaa yhteistyöverkostojen syntymistä ja vaihtaa
asiantuntijaosaamista. Esimerkiksi 100 ideaa kotoutumiseen- työpajoissa
kohtasivat kotoutumisen parissa toimivat tahot mm. järjestöistä ja kaupungin
toiminnoista.
Vapaaehtoistoiminnassa EJY:n omia hankkeita ovat Turvaperhe, Keikka-apu ja
Olka. Toiminnan keskiössä on koordinoida vapaaehtoistoimintaa. Turvaperhehankkeessa haetaan kummiperheitä 12-21-vuotiaille alaikäisinä ilman huoltajaa
Suomeen saapuneille lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä tarvetta kummiperheille on
enemmän kuin mitä sitoutuneita perheitä ollaan tähän mennessä saatu toimintaan
mukaan. Yhdistettyjä perheitä on yhdeksän ja yhteensä yksitoista nuorta on saanut
kummiperheen. Yleisesti vaikuttaa siltä, että vapaaehtoistoiminnassa on yhä
vaikeampi saada ihmisiä sitoutumaan pitkäkestoisempaan toimintaan mukaan.
Kansalaistoiminnankeskus Unelma kokoaa yhteen espoolaisia järjestö- ja
vapaaehtoistoimijoita. Tavoitteena on löytää jokaiselle paikka yhdistys- ja
vapaaehtoistoiminnan parista. Toimintaan kuuluu yhteisöjen osaamisen jakamista,
yhteiskehittämistä ja verkostoyhteistyötä.
Työllistämistä edistävää toimintaan ovat Sektori- ja Iloa arkeen- hankkeet. Sektori
välittää työkokeilupaikkoja ja työllistää palkkatuella edelleen sijoittamalla 140-160
henkilöä vuosittain. Toimintaa rahoittaa TE-toimisto ja Espoon kaupunki. Sektorin
asiakkaat ovat espoolaisia pitkään työttömänä olleita työnhakijoita. Työsuhteet
ovat osa-aikaisia ja määräaikaisia, puolesta vuodesta vuoteen. Työpaikoilla on
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mahdollisuus suorittaa näyttöjä. Tavoitteena on ammatilliseen koulutukseen
hakeutuminen tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Vuonna 2017 hankkeen
asiakkaista yli 40% oli maahanmuuttajia, yli 60% oli naisia ja lähes 40% oli yli 50vuotiaita. Kokeilujakson jälkeen noin 20 % työllistyy tai pääsee koulutukseen.
Pidempään seurantaa viiveellä mahdollisesti työllistyvistä ei ole.
Iloa arkeen- hanke käynnistyi viime syksynä. Hankkeessa kehitetään uudenlaista
voimavaraistavaa ryhmätoimintaa pitkään työelämästä poissaolleiden espoolaisten
toimintakyvyn ja työelämään hakeutumisen vahvistamiseksi. Kohderyhmänä ovat
espoolaiset kotona olevat maahanmuuttajanaiset sekä korkeasti koulutetut.
Ryhmäläiset itse osallistuvat ryhmätoiminnan suunnitteluun ja määrittelevät, mistä
ovat kiinnostuneita. Ryhmä tapaa noin 2 krt/viikossa useamman tunnin kerrallaan.
Ryhmässä pyritään lisäämään hyvinvointia liikunnan, taiteen ja kulttuurin avulla.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Sektori-toiminnan kanssa.
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Keskustelua
tapahtumista

kevään

kokousten

teemoista

ja

tulevista

Kotouttamisohjelma on hyväksytty valtuustossa helmikuun lopussa. Toukokuussa
neuvottelukunnan kokouksessa käydään läpi vielä vanhan ohjelman
seurantatietoja.
Tapahtumia kirjaston kanssa yhteistyössä järjestetään edelleen mahdollisuuksien
mukaan. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin.
Huhtikuun viimeisellä viikolla kirkon ulkomaanavun edustaja Syyriasta on tulossa
kertomaan muun muassa Syyrian avustamiseen liittyvästä tilanteesta.
Neuvottelukunta tulee saamaan kutsun tilaisuuteen.
8.4. on kansainvälinen romanipäivä. Kannelmäessä
romanimusiikin juhlatapahtuma, joka on kaikille avoin.

pidetään

tuolloin

27.3. Haaga Heliassa järjestetään arabibisneskulttuuria käsittelevä tilaisuus.
Kurdien juhlasta tulee mainos monikulttuuriasiain neuvottelukunnan facebookryhmään.
Kokouksessa käytiin keskustelua maahanmuuttokriittisen näkökulman esiin
nostamisesta
kokouksissa,
kokousten
muuttamisesta
keskustelua
mahdollistavampaan suuntaan sekä mahdollisuuksista nostaa tarpeen mukaan
esityslistalle ajankohtaisia ilmiöitä teemaan liittyvistä asioista. Keskustelussa
muistutettiin myös neuvottelukunnalle annetusta tehtävästä edistää etnisten
ryhmien integroitumista, seurata ja arvioida kotoutumista Espoossa sekä edistää
hyviä etnisiä suhteita. Tämän lisäksi todettiin, että neuvottelukunta voi halutessaan
ottaa kantaa tai nostaa esiin asioita/epäkohtia, jotka liittyvät teemaan ja sopivat
neuvottelukunnan tehtävään Puheenjohtajan mukaan toukokuun kokouksessa
voidaan huomioida näitä edellä mainittuja toiveita.
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Muut asiat
Nuorisovaltuusto on taas valittu Espoossa. Sihteeri ehdotti, että nuorisovaltuuston
valitsemalle edustajalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus monikulttuuriasiain
neuvottelukunnan kokouksissa. Ehdotus sai kannatusta neuvottelukunnassa.
Nuorisovaltuuston edustaja tullaan kutsumaan neuvottelukunnan huhtikuun
kokoukseen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:44.
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