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Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 

       Aika 11.3.2021, kello 17.01-18.10 

       Paikka Teams-kokous koronapandemian vuoksi 

       Osallistujat  
Luottamushenkilöjäsenet: Varajäsenet: 
Rauli Virtanen (puheenjohtaja) Rosa Puhakainen-Mattila 
Naomy Hyvönen Maria Junes  
Ria Özberk klo 17.18 Natalia Smura  
Ibrahim Saylir Naimat Asapova  
Cristian Tudose (varapuheenjohtaja) Ilja Kempi  
Eeva Sahlman  Jukka Pelkonen klo 17.09 
Päivi Käri-Zein  Aria Yar   
Hossein Janei Astrit Hasan Babuba 

 
 
Asiantuntijajäsenet: Varajäsenet: 
Hodan Ibrahim, Espoon nuorisoval-
tuusto 

Paavo Eiden 

Sirkka Wiman, Espoon seudun koulu-
tuskuntayhtymä Omnia  

Annukka Jamisto 

Matti Peiponen, Espoon seurakuntayh-
tymä  

Heidi Zitting 

Mariam Varjonen, Islamic Heritage 
House  

Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen 

Sanna Saarto, Suomen Punainen Risti   
Anjana Daftary, Uudenmaan työ- ja 
elinkeinotoimisto 

 

Daria Gulik, Suomen Venäjänkielisten 
Yhdistysten Liitto FARO ry 

 

Marja Manninen, Espoon Järjestöjen 
Yhteisö ry 

 

Shefali Arora, Moniheli ry   
 
Kaupunginhallituksen edustaja: Varaedustaja: 
Christina Gestrin Eva-Lena Gästrin 

 
Kaupungin asiantuntijaedustajat: 
Said Aden, erityisasiantuntija 
Teemu Haapalehto, maahanmuuttoasioiden päällikkö 
Annika Kaarnalehto, neuvottelukunnan sihteeri 
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1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03. 

 

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

 

3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eva-Lena Gästrin. 
 
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin.  

 

5. Espoon osallisuusmalli, Marion Ticklén, kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki 
 
Kuulemisesta kumppanuuteen – Espoon mallin tavoitteena on asukkaiden osallistaminen, 
erityisesti niiden, joiden vaikuttamismahdollisuudet ovat heikoimmat. Toteuttaminen kuuluu 
kaikille työntekijöille. 
 
Netissä on julkaistu osallisuusopas, joka tukee osallisuusmallin toteutumista. Kyseessä on 
suunnitelmallinen tapa muuttaa toimintakulttuuria. Henkilöstökoulutus varmistaa osaamisen 
kaikille työntekijöille. 
 
Kulmakiviä mallissa ovat avoin vuorovaikutus, demokratia ja päätöksenteko, asukas- ja 
asiakaslähtöiset palvelut sekä asukkaiden lähitekeminen. 
 
Avoimeen vuorovaikutukseen kuuluu asukaskyselyt, kahdensuuntainen viestintä, kumppa-
nuusfoorumi ja kohtaamismahdollisuudet. Kohtaamista voivat lisätä esim. osallisuuskävelyt 
tietyn teeman ympärillä, Kaupunki tavattavissa-kohtaamiset tällä hetkellä Teamsin välityk-
sellä sekä Espoo town hall- tapaamiset teeman mukaan. 
 
Demokratia ja päätöksenteko on yksi osa-alue, jossa mm. koulutetaan Erätauko-dialogia 
henkilöstölle fasilitaattoreiden toimesta. Osallistuva budjetointi on tulossa myös kokeiluun. 
 
Toiveena on tehdä yhdessä suunnitelmia asukas- ja asiakasraatien ja kokemusasiantunti-
joiden kanssa. 
 
Asukkaiden lähitekemistä halutaan edistää toimintaedellytykset turvaamalla mm. lähiteke-
misen tuella (asukkaidenapurit@espoo.fi) ja vapaaehtoistoimintaa edistämällä.  
 
Marion kertoi myös maahanmuuttajien osallistamisesta uusien espoolaisten kyselyistä, 
joissa on ollut paljon muualta tulleiden vastauksia. Englanninkieliset tapahtumat ovat olleet 
toiveena, ja niitä on toteutettu. Materiaalin tuottamista esim. arabiaksi on pohdittu. 
 

mailto:asukkaidenapurit@espoo.fi
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Said Aden kertoi, että rakenteita on paljon, ja myös tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa, 
mutta välttämättä emme pysty kaikkia näillä kohtaamaan. 
 
Marja Manninen kehui tätä tärkeäksi, perustavanlaatuiseksi kulttuurin ja ajattelutavan muu-
tokseksi. 
 
Päivi Käri-Zein kehui yhteisöllisyyttä ja Asukkaiden apurit-toimintaa, yritämme hyödyntää 
tätä yhteisöllisyyden edistämisessä ja mahdollisesti myös kunnallisvaaliehdokkaiden vaali-
työssä. 

 
 

6. Pääkaupunkiseudun arabiankielinen toimintakeskus, Mania Alkhatib ja Riitta Salin, 
Suomi-Syyria ystävyysseura 
 
Yhdistys on rekisteröity vuonna 2010, mutta toiminta muuttunut huomattavasti vuonna 
2016. Keskuksessa tarjotaan pk-seudulla asuville kokoutumiseen liittyvää tukea arabian 
kielellä. Palvelua tarjotaan matalalla kynnyksellä, nyt korona-aikana eniten puhelimella ja 
tietokoneen välityksellä. Palvelulla tuetaan mielenterveyttä, oman paikan löytämistä yhteis-
kunnassa ja työelämään pääsyä. Ohjaus ja neuvonta käsittelee pääasiassa hyvinvointia, 
asumista, oleskelulupaa, työllistymistä ym.  
 
Seura järjestää myös leirejä ja kursseja sekä infotilaisuuksia mm. turvallisuudesta ja tuesta 
lapsiperheiden vanhemmille. Naisille on suunnattu myös erikseen toimintaa. Etäläksyhelp-
piä toteutetaan yhteistyössä SPR:n Keski-Espoon kanssa WhatsAppin avulla, v. 2020 toi-
minnassa mukana oli n. 50 lasta. 
 
Kurssitoimintaa on ollut esim. shakki- ja kuvataidekursseja, ja tulossa on musiikkikursseja 
yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa. 
 
Koulunkäyntiin liittyvää tukea on myös yhteydenpito kouluille, Wilma-järjestelmän opas-
tusta, vanhempien informoimista yhteydenpidon merkityksestä, sekä koulutussarja Van-
hempainliiton kanssa opettajille maahanmuuttajakysymyksiin liittyen. 
 
Eristäytyneiden vanhempien tuki pyrkii tavoittamaan vaikeista oloista tulleita vanhempia, 
jotka ovat eristäytyneet kotiin. Työntekijät soittavat heille, ja yrittävät aktivoida heitä esim. 
lasten koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 
 
Koronarokotteesta on tulossa infotilaisuus arabian kielellä, kuntavaali-infoa, ja diaspora-
työtä tehdään, jotta Suomessa asuvat voisivat osallistua rauhantyöhön kotimaassaan.  

 
Seura on myös ollut mukana monikielisessä koronainfopalvelussa, yhteisissä infoissa eri 
toimialojen kanssa ja kulttuurikeskuksen kanssa yhteistyötä. Yhteistyötä sivistystoimen kult-
tuurinohjaajien, muiden järjestöjen, EJY:n ja imaamien kanssa on myös.  

 
Vuositasolla seuralla on ollut n. 1900 asiakasta, ja käsiteltyjä asioita n. 5400. Noin 50% asi-
akkaista on luku- ja kirjoitustaidottomia.  
 
Vahvuuksia seuralla on kohderyhmän luottamus, sama kieli ja kulttuuritausta, nopea rea-
gointi ajankohtaisiin asioihin kuten nuorisoväkivaltatilanteeseen tai perheväkivaltatilan-
teissa. Keskustelussa nousi esiin etu siitä, että toimisto sijaitsee Espoossa, ja hyvää yhteis-
työtä on ollut. Espoo houkuttelee etenkin maahanmuuttajaperheitä, ja haasteisiin auttavat 
kieli - ja kulttuurijärjestöt. Haaveena on arabiankielinen toimintakeskus. 
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7. Maahanmuuttajien äänestysaktiivisuuden edistäminen kuntavaaleissa, Julie Breton, 
Moniheli ry. 

 
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa on ollut nousussa, v. 2017 oli Suomenssa 58,8% ja vie-
raskielisten parissa 23,3%. Vuosina 2008-2012 vieraskielisistä äänesti vain 19,6%. Aktiivi-
suudessa on vaihtelua kielen mukaan, esim. somalin kielisistä äänesti 53%, mutta vironkie-
lisistä 11,1%. Venäjänkielisten äänestysaktiivisuus ollut n. 19,5%. 
 
Äänioikeutettuja ulkomaalaisia suomessa v. 2017 oli 4%, mutta valituista valtuutetuista vain 
0,7%. 
 
Rakenteelliset syyt vaikuttavat äänestysaktiivisuuteen, myös vieraskielisissä ryhmissä (mm. 
sosioekonominen asema, ikä jne.). Tietoa tulee tuoda lisää kunnallisen vaikuttamisen tärkey-
destä. Maahanmuuttajilla voi olla tiedonpuutetta äänestämisestä tai puolueista, vaikeuksia 
äänestystekniikan kanssa, kielimuuria, tai kuulumattomuuden tunnetta yhteiskuntaan.   
 
iCount 2012 tutkimuksessa kävi ilmi, että maahanmuuttajilla oli vaikea tietää ketä äänestää, 
mm. poliittisen kapulakielen takia. 
 
Toimenpiteinä ovat maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden aktivoiminen omassa taus-
tayhteisössään, äänien keräämisen lisäksi ehdokas auttaa myös yleisessä vaikutusmahdol-
lisuuksien edistämisessä. Tietoa on tärkeää välittää oikealla kielellä (selkokieli tai oma äidin-
kieli), oikeassa muodossa (tavoitettavassa muodossa), riittävän konkreettisesti (miten kunta-
vaalit vaikuttavat minun arkeeni, mitkä ovat kunnan vastuut), oikeilla kanavilla (omat mediat, 
puskaradio, järjestöt) ja oikeilla tiedon välittäjillä (avainhenkilöt) 
 
Kaikkien Vaalit-kampanja ollut vuosina 2015 ja 2017 n. 20 kaupungissa Suomessa. Kam-
panjaan ovat kuuluneet matalan kynnyksen vaalipaneelit ja v. 2019 aktivoitumistyöpajat. 
Tänä vuonna 2021 tulossa verkkovaalipaneeleja, maahan muuttaneille tuotetut ja yhteisöihin 
kohdistetut verkkotilaisuudet, sekä avainhenkilökoulutuksia, jotta vapaaehtoiset pystyvät vä-
littämään tietoa mm. somen kautta. Nyt korostetaan vaalien tärkeyttä ja koronaturvallisuutta. 
 
Monihelillä on kuntavaaleihin liittyvää materiaalia eri kielillä jaettavaksi. Moniheliin saa mie-
lellään olla yhteydessä, jos haluaa järjestää verkkopaneeleja yhteistyössä muiden kanssa, 
valmis paketti on saatavilla Zoom-alustalla. Mukaan saa tulla jakamaan tietoa vaaleista 
avainhenkilökoulutuksen kautta. 
 
Päivi Käri-Zein, Darya Hulik ja Jukka Pelkonen ilmoittivat kiinnostuksensa yhteistyöhön Mo-
nihelin kanssa vaaleihin liittyen. Moniheli ja sen tuottama materiaali on poliittisesti sitoutuma-
tonta. 
 

8. Muut asiat 
 
Sanna Saarto SPR:stä kertoi Rasismin vastaisesta viikosta 15.-21.3., teemalla Sinut on 
haastettu. Keskiössä on toimiminen rasismia vastaan, kampanjamateriaalia toivotaan jaet-
tavan somessa. Ihmisiä haastetaan tunnistamaan omia ennakkoluulojaan. 
 
Said Aden mainosti monikielisiä rokoteinfotilaisuuksia, joita toivotaan jaettavan omissa ka-
navissa. Osallistujille lähetetään sähköpostia aiheesta. 
 
Neuvottelukunnan seuraava kokouspäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.  
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9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.46. 

 
Allekirjoitukset 

 
 
                            Rauli Virtanen                  Annika Kaarnalehto 
                            puheenjohtaja                  sihteeri 
                      
                         
 
Pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 12.3.2021 
 
   

Eva-Lena Gästrin 


