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Aika

Torstai 28.3 klo 16.44 – 18.50

Paikka

Villa Victor, Torikatu 23

Kokouksen osanottajat

Fischer Erwin, puh.joht.
Awad Jamal
Dolinšek Saša
Györgyne Szanto Bernadett
Ishaya Dlovan
Kazza El Hassane
Suorsa Angela
Venn Kevin
Somani Aruna

16.55-

Eilola-Jokivirta Markku

tasa-arvotoimikunnan
puheenjohtaja

Huumonen Henri

sihteeri, monikulttuurisen työn
koordinaattori
esittelijä, yhteisötoiminnan
päällikkö

Laukka Pasi
Lindberg Mia

Käsitellyt asiat

17.43-

monikulttuurisen työn ohjaaja

14–16 §

Allekirjoitukset
Erwin Fischer
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Henri Huumonen
sihteeri

30.3.2017
El Hassane Kazza

Angela Suorsa
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Järjestäytymispykälät
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maahanmuuttajaneuvoston päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat El Hassane Kazza ja Angela
Suorsa.
Maahanmuuttajaneuvoston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin El Hassane Kazza ja Angela Suorsa.

Työjärjestyksen hyväksyminen:
Esityslista ja vierailijoiden puheoikeuden hyväksyminen.
Maahanmuuttajaneuvoston päätös:
Esityslistaa muutetaan kohdan 14 osalta, sillä sivistys- ja kulttuuripalveluiden esittely siirretään huhtikuun kokoukseen. Myönnettiin
puheoikeus Mia Lindbergille.
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14. Tasa-arvotoimikunnan esittely
Esittelyteksti: Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Markku Eilola-Jokivirta esitteli tasaarvotoimikunnan toimintaa. Toimikunnan tehtävänä on toimia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä. Toimikunta seuraa ja arvioi tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja tekee yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien kanssa, jotta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain ja valtuustolle valtuustokausittain
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen
tilinpäätöksen yhteydessä ja tekee esityksiä ja aloitteita kaupunginhallitukselle tasa-arvoa
ja yhdenvertaisuutta koskevista asioista.
Tasa-arvotoimikunta valitaan kunnallisvaalien tuloksen perusteella. Paikat jaetaan eri puolueille. Kaikki jäsenet ovat tällä hetkellä eri puolueista ja yhteistyö on sujunut hyvin.
Tasa-arvotoimikunta on tehnyt toimikaudellaan toiminnallisen tasa-arvon suunnitelman ja
yhdenvertaisuussuunnitelman. Neljässä vuodessa saatu suunnitelmat valmiiksi, koossa hyvä pohja, jota tarpeen mukaan päivitetään. Maahanmuuttajaneuvoston kannattaa lukea
toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja antaa palautetta
tasa-arvotoimikunnalle, mitä kehittämiskohteita suunnitelmissa on.
Tasa-arvotoimikunta tekee yhteistyötä maahanmuuttajaneuvoston, vammaisneuvoston,
lähidemokratiatoimikunnan kanssa. Toimikunnan puheenjohtajan mukaan yhteistyötä pitäisi tiivistää esimerkiksi järjestämällä neuvostojen yhteiskokous kerran vuoteen. Markku kiitteli maahanmuuttajaneuvoston aktiivisuutta eri tapahtumista.
Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja kertoi, että stand-up koomikko Iikka Kivi on kiinnostunut osallistumaan maahanmuuttajaneuvoston toimintaan. Iikka voisi tulla itse puhumaan
esimerkiksi maahanmuuttajaneuvoston tapahtumiin ja häneltä voi saada myös muiden
koomikoiden yhteystietoja, jotka voisivat myös osallistua eri tilaisuuksiin. Myös sarjakuvataiteilija Ville Ranta on kiinnostunut maahanmuuttajaneuvoston toiminnasta.
Tasa-arvotoimikunta seuraa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Eri liikelaitokset ovat
asettaneet oman seurannan tavoitteille ja ne raportoivat tasa-arvotoimikunnalle, miten asiat toimivat. Tavoitteiden toteutumisen seuranta on toiminut hyvin.
Maahanmuuttajaneuvoston olisi hyvä perehtyä toiminnallisen tasa-arvon suunnitelmaan ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Sihteeri lähettää linkin neuvostolle.
Esittelijä: Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Päätösesitys: Tiivistetään yhteistyötä tasa-arvotoimikunnan kanssa ja maahanmuuttajaneuvosto tutustuu toiminnallisen tasa-arvosuunnitelmaan ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Seuraavassa kokouksessa tehdään yhteenveto näistä suunnitelmista.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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15. Yhteiskokous kaupunginhallituksen kanssa
Esittelyteksti: Lokakuun 3. päivä vuonna 2016 maahanmuuttajaneuvostolla oli edellisen
kerran yhteiskokous kaupunginhallituksen kanssa. Tapaamisessa oli kolme teemaa: maahanmuutto, maahanmuuttajien työllistyminen ja yrittäjyys. Maahanmuuttajaneuvoston
seuraava yhteiskokous kaupunginhallituksen kanssa on Villa Victorissa 24.4.2017 klo 12–
13.
Kokouksessa puhuttiin siitä, että valitaan kaksi selkeää teemaa, joihin pidetään lyhyet alustukset, koska aikaa on vähän. Maahanmuuttajaneuvoston sihteeri on yhteydessä kaupunginhallituksen sihteerin kanssa kokoukseen liittyen ja selvittää, kuka tekee muistiinpanot.
Kokouksen esityslista täytyy lähettää ennen pääsiäistä. Kokouksessa päätettiin kaksi teemaa. Teema 1 on työllisyys: kuinka monta maahanmuuttajaa on työllistynyt omalle alalle
ja mitkä ovat isoimmat ongelmat työllistymisessä. Onko kaupunki valmis tarjoamaan oman
alan harjoittelupaikkoja maahanmuuttajille? Teema 2 on yrittäjyys. Dlovan Ishaya pitää aiheesta lyhyen alustuksen. Miten maahanmuuttajien yrittäjyyttä voisi kehittää? Mikä on arki, mitä haasteita yrittäjäksi haluava kohtaa, mitä voisi tehdä paremmin? Kaupunginhallitukselle voidaan mainita myös seuraava asia: Oulusta puuttuu henkilö, joka hoitaa tasaarvo- ja yhdenvertaisuusasioita ja suunnitelmia. Tästä olisi hyötyä kaikille toimikunnille.
Resurssin saaminen tällaiseen olisi Oulun kokoisessa kaupungissa erittäin hyvä.
Esittelijä: Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Päätösesitys: Yhteiskokouksessa käsitellään työllisyyttä ja yrittäjyyttä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

16. Muut asiat
Esittelyteksti: Maahanmuuttajaneuvoston matka:
Maahanmuuttajaneuvoston toimikausi kestää toukokuun 2017 loppuun saakka. Maahanmuuttajaneuvoston matka Vaasa-Pietarsaari-Kokkola-Seinäjoki täytyy tehdä toukokuussa.
Villa Victorin työntekijät tekevät esityksen aikataulusta. Toiveena esitettiin, että reissu järjestetään 10. toukokuuta jälkeen. Reissu kestää yksi-kaksi yötä.
Maahanmuuttajaneuvosto toivoi, että reissulla tutustutaan eri kuntien maahanmuuttajille
tarjoamiin kotouttamispalveluihin, työllistämiseen ja yrittäjyyteen. Lisäksi maahanmuuttajaneuvosto haluaisi tavata muita maahanmuuttajaneuvostoja ja perehtyä siihen, miten
muissa kunnissa kotoutetaan liikunnan ja urheilun avulla.
Esittelijä: Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Päätösesitys: Maahanmuuttajaneuvosto tekee yhden tai kahden yön reissun. Sihteeri ja
Mia Lindberg valmistelevat reissua.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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Esittelyteksti: Uuden neuvoston hakuprosessi käynnistyy huhtikuussa. Hakuprosessi toteutetaan samalla osallistavalla tavalla kuin nykyinen neuvosto on valittu. Kaupunginhallitus nimeää uuden neuvoston. Uuden neuvoston valitsemisessa käytetään avointa hakua.
Maahanmuuttajaneuvosto esitti kysymyksen, voisiko maahanmuuttajaneuvoston toimintasääntöön liittää kokousten välisen työvaliokunnan perustamisen. Jos näin toimitaan, täytyy
toimintasääntö käyttää kaupunginhallituksella. Kokouksessa päätettiin toimia näin. Myös
vanhus- ja vammaisneuvostolla on omat työvaliokunnat.
Esittelijä: Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Päätösesitys: Hakuprosessi aloitetaan huhtikuussa 2017 ja maahanmuuttajaneuvoston
toimintasääntöön lisätään työvaliokunnan perustaminen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelyteksti: Yliopistolla järjestetään ”A day festival of cultures and co-operation” 3.
huhtikuuta. Maahanmuuttajaneuvosto järjestää esittelypisteen yliopistolle kyseisenä päivänä. Erwin Fischer haluaisi mennä esittelemään maahanmuuttajaneuvostoa yliopistolle. Hän
ottaa vastuun tästä ja ilmoittaa muille, missä on maahanmuuttajaneuvoston esittelypiste.
Olisi hyvä, jos joku muukin maahanmuuttajaneuvostosta pääsisi puheenjohtajan kanssa
paikalle.
Esittelijä: Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Päätösesitys: Kaikki neuvoston jäsenet, jotka pääsevät, tulevat yliopistolle 3. huhtikuuta.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelyteksti: Maahanmuuttajaneuvoston pöytäkirjojen ulkoasu muuttuu. Asiasta on neuvoteltu eri tahojen kanssa. Esittelijä ja sihteeri tilaavat kaupungin LOOTA-henkilöstöltä viralliset pöytäkirjapohjat. Sihteeri kysyy neuvoston mielipidettä uudesta pöytäkirjapohjasta
ennen tilaamista.
Esittelijä: Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Päätösesitys: Pöytäkirjapohja toimitetaan nähtäväksi neuvostolle ja neuvosto voi kommentoida pöytäkirjapohjaa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
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Esittelyteksti: Villa Victor on perustanut AC Oulun kanssa joukkueen 5. divariin. Joukkueen nimi on AC Oulun Villan Pojat. Kyseessä on joukkue, jossa pelaa suomalaisia ja maahanmuuttajia. Joukkueen pelaajat ovat mukana myös AC Oulun peleissä. Yksi tärkeä teema
joukkueessa on kaksisuuntainen kotoutuminen.
Esittelijä: Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Päätösesitys: Maahanmuuttajaneuvosto tulee kannustamaan AC Oulun Villan Poikia.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

