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HELSINGIN KAUPUNKI
MYLLYPURON ALUERYHMÄ

MUISTIO

5/2009

4.11.2009
MYLLYPURON ALUERYHMÄN KOKOUS
Aika:
Paikka:
Aihe:

Keskiviikko 28.10.2009 klo 13.30 – 15.30
As Oy Yläkiventie 7:n yhteistila
Poikkihallinnollinen maahanmuuttotyö Myllypurossa

Osallistujat:

Irma Marttila
Eero Salminen
Pirjo Valaste
Fartun Ahmed Ali
Ubah Shire Omar
Halimo Abdi Dahir
Hamdi Moalim
Vladimir Lossev
Mervi-Kivijoki-Poskiparta
Eija Kontuniemi
Farzaneh Hatami Landi
Vladimir Lossev
Karolina Puuska
Anu Nieminen
Olga Silfver
Mikko Kuikka
Riikka Kurki
Helena Päärni
Kezban Munik
Else Kruskopf
Ala Saeed
Raili Altmets
Galina Säyppö
Anneli Saal
Mila Uysal
Tiina Tuovinen
Soraya Cruz López
Tanja Lyytikäinen
Kirsti Jussila

Päivähoidon maahanmuuttajatyön asiantuntija, puheenjohtaja
Lions Club Myllypuro
Myllypuron Marttayhdistys
Myllypuron asukas
Myllypuron asukas
Myllypuron asukas
Monika Naiset ry
Luonto ja Terveys ry
Suomen Pakolaisapu ry
Suomen Pakolaisapu ry
Suomen Mielenterveysseura, OVI-hanke
Luonto ja Terveys ry
Herttoniemen seurakunta
opiskelija
Henkilöstökeskus, maahanmuutto-osasto
Päiväkoti Neulanen
suomi toisena kielenä S-2 lastentarhanopettaja
Myllypuron Kiinteistöt Oy, asumisneuvoja
Myllypuron nuorisotalo
Itäinen perhekeskus, Chili-hanke
Itäinen perhekeskus, Chili-hanke
Leikkipuisto Myllynsiipi
Vanhuspalveluiden sosiaali- ja lähityö
Vanhuspalveluiden sosiaali- ja lähityö
Diakonia ammattikorkeakoulu, opisk.
Diakonia ammattikorkeakoulu, opisk.
Diakonia ammattikorkeakoulu, opisk.
Diakonia ammattikorkeakoulu, opisk.
Itäinen sosiaaliasema, Myllypuron yhdyskuntatyö, siht.

1. Puheenjohtajana toimi Irma Marttila. Käytiin esittelykierros ja sovittiin, että käydään alueen
maahanamuuttotyöhön liittyvät asiat vauvasta vaariin –järjestyksessä eli päivähoidosta vanhuspalveluihin.
2. Alueryhmän koollekutsuja ja sihteeri Kirsti Jussila selvitti ensin kokouksen teeman, poikkihallinnollinen maahanmuuttotyö, taustaa. Myllypuro osallistui alkuvuodesta yhtenä pilottialueena eri
hallintokuntien yhteiseen hankkeeseen Palveluverkon uudistaminen hallintokuntien ja asukkaiden yhteistyönä. Hankkeen raportti on juuri ilmestynyt. Myllypuron työryhmän yhtenä alueellisen
yhteistoiminnan parannusehdotuksena oli maahanmuuttotyön rakenteiden vahvistaminen.
Hankkeen johtoryhmän vastaa raportissa: ”Palveluverkkotyöryhmä ehdottaa, että maahanmuuttajatyön rakenteita vakiinnutetaan ja selkeytetään Myllypurossa hallintokuntien
säännöllisellä verkostomaisella yhteistyöllä. Sosiaalivirasto toimii verkoston kokoonkutsujana.” Tähän tapaan Myllypurossa on jo vuosia toimittukin.
3. Päivähoidon paikkatilanne on nyt melko hyvä. Osapäiväpaikoista on ollut puutetta. Jonot poistunevat kokonaan, kun uusi päiväkoti Tuulimylly valmistuu Kiviparintielle arvion mukaan helmikuussa 2010. Myllypuron lähivuosina lisääntyvä asukasluku voi taas huonontaa tilannetta.
Suomi toisena kielenä (S 2) -opettajia on lähivuosina tulossa lisää, jolloin toivotaan Myllypuron
alueen saavan oman S2-opettajan.
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Alueen päiväkotien pedagogista osaamista vahvistetaan muuttamalla hoitajan vakansseja
opettajan vakansseiksi. Päiväkodin hoitajien vakansseja on tulossa muutama lisää Itä-Helsinkiin.
Kotiäiti Ubah Shire sanoi maahanmuuttajalasten päivähoitotilanteen parantuneen: lapset saavat
entistä paremmin päiväkotipaikan ja uusissa sekaryhmissä opitaan suomen kieltä.
4. Leikkipuisto Myllynsiivessä on käynnissä kotouttamiskurssi tiistaisin sekä naisten ns. keskiviikkokerho, jota vetää Ala Saeed Chili-hankkeesta, mukana myös Hamdi Moalim Monika Naisista. Kerhossa keskustellaan työstä, opiskelusta, kasvatuksesta jne. Välillä kutsutaan vieraita
puhumaan tärkeistä aiheista. Iltapäivisin on leikkipuiston koululaisille ohjattua läksyjen lukua.
Leikkipuistossa kokoontuu iltaisin koraanikoulu (ti+pe) sekä somalivanhempien koululaisille järjestämä matematiikkakerho (la+su). Leikkipuistossa on myös maahanmuuttajia työntekijöinä.
5. Sosiaaliviraston ESR-rahoitteisessa Chili-hankkeessa (Tieto ja sosiaalinen integraatio työ- ja
oppimisnäkyjen mahdollistajana 2009 – 2011) uskotaan toiminnan vakinaistamiseen hankekauden päätyttyä. Tämän toteutuminen olisikin yksi alueellista maahanmuuttotyötä vahvistava rakenne. Myllypuron lisäksi Chilin vertaistukiryhmiä kokoontuu lp Iso-Antissa, Kontulan lähiöasemalla, lp Traktorissa Ala-Malmilla ja Mellarissa. (www.chillari.fi).
6. Nuorisotalon työntekijät tapaavat nykyisessä toimintamallissaan nuoria paljon muuallakin kuin
nuorisotalolla. Myös monet Myllypuron nuorista liikkuvat laajemmin, he käyvät myös Vuosaaren
nuorisotalolla tapaamassa tuttaviaan. Nutalla käy melko paljon venäjänkielisiä nuoria; talossa on
myös venäjänkielinen työharjoittelussa. Työntekijät ovat ideoineet ryhmän perustamista muslimitytöille. Nutalla olisi toiminnalle sopiva tila. Nuorten Ansa-toiminnan (ANSA= Aktiiviset Nuoret
Stadin Asialla) ryhmässä on noussut esiin, että myllypurolaisia nuoria häiritsee alueella näkyvä
juopottelu. He ovatkin suunnitelleet kevääksi Myllypuro vastaan päihteet –tilaisuutta.
7. Myllypuron Kiinteistöt Oy:n oma asumisneuvojan Helena Päärnin työssä näkyy monikulttuurinen asukaskunta. Kielivaikeudet ja kulttuuriset erot vaikeuttavat välillä keskinäistä ymmärtämistä. Asumisneuvoja on mukana ratkomassa asukkaiden ongelmatilanteita sekä tekee paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa asukkaiden hyväksi. Kaikki asukkaat eivät ole vielä oppineet hyödyntämään asumisneuvojan apua.
8. Suomen Pakolaisavun Kotilo-hanke on yksi asumisneuvojan yhteistyökumppani. Mm. syyskuussa pidettiin yhteistyössä kiinteistöyhtiön asukkaille Koti kuntoon -koulutus, jossa yhtiön
huoltomies opetti asukkaan vastuulla olevia pieniä asunnon huoltotöitä. Kotilo järjestää myös ns.
kotihelppisten koulutusta. Uusi kurssi alkaa 26.11.09, se pidetään neljänä torstaina klo 17 –
20, yhteensä 12 tuntia. Koulutetut helppikset opastavat kodin kunnossapidossa ynnä muissa
asumisasioissa. Katso tarkemmat tiedot www.pakolaisapu.fi/kotilo.
Pakolaisapu järjestää myös naapuruussovittelijoiden koulutusta. Koulutuksen käynyt voi toimia Kotilo-projektissa sovittelijana asukkaiden välisissä riitatilanteissa.
(www.pakolaisapu.fi/naapuruussovittelu). Kolmas Kotilon kehittämä asumiseen liittyvä koulutusmalli on ns. Asumispakki-koulutus, jonka myös voi tilata Pakolaisavusta. Kotilo on järjestänyt yhdessä Martta-liiton kanssa maahanmuuttajien kotitalouskursseja – myös Myllypurossa, jolloin Myllypuron Martatkin olivat mukana kursseilla opastajina.
9. Diakoni Karolina Puuska kertoi kirkon palveluita käyttävien ulkomaalaistaustaisten olevan lähinnä venäläisiä ja eestiläisiä. Karolina toivotti kuitenkin kaikki tervetulleiksi uskontokunnasta
riippumatta Myllypuron kirkolle. Seurakunnalla on esimerkiksi mahdollisuus auttaa taloudellisessa ahdingossa. Diakonit voivat tavata asukkaita myös muualla kuin kirkossa. Herttoniemen seurakunnalla on arabian- ja kongonkielistä toimintaa Herttoniemen alueella.
Elintarvikejakelua järjestetään Liikuntamyllyn päädyssä tiistaisin ja perjantaisin klo 9.30 alkaen.
Kävijöiden määrä on lisääntynyt viime vuodesta selvästi. Nykyinen määrä on 1000 – 1300/ kerta
(v. 2008 vastaavat luvut 700-800). ävijöistä noin kolmannes on maahanmuuttajia.
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10. Hgin kaupungin henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osaston suunnittelija Olga Silfver
kertoi osaston toiminnasta. Osaston valmistama kaupungin maahanmuuttopolitiikan toimeenpano-ohjelma hyväksyttiin 5.10.09 kaupunginhallituksen kokouksessa. Ohjelma ulottuu vuoteen
2012, siihen on koottu tärkeimmät hankkeet. Toimeenpanosuunnitelma ”Monimuotoisuus ja
maahanmuutto” oli jaettavana kokouksessa. Se on myös luettavissa osoitteessa www.hel.fi polkua henkilöstökeskus/ maahanmuutto/ strategiset linjaukset/ toimeenpanosuunnitelma Monimuotoisuus ja.
11. Lions Club Myllypuro jakaa vuosittain alueen nuorille stipendejä. Viime keväänä leijonat järjestivät Myllypuron ala-asteen 24 opettajalle Lions Quest –koulutuksen, johon oli liitetty myös mielenkiintoinen monikulttuurisuutta käsittelevä osuus.
12. Myllypurossa jo 15 vuotta toimineen Luonto ja Terveys ry:n puheenjohtaja Vladimir Lossev
kertoi yhdistyksen vilkkaasta toiminnasta. Venäjänkieliset lukuisat kerhot kokoontuvat säännöllisesti. Samoin konsertteja, seminaareja sekä yhteisiä opintomatkoja järjestetään usein. Yhdistys
toimii paljon Myllypuron kirkon tiloissa.
13. Suomen Mielenterveysseuran OVI-hankkeen erinomaisen informatiivinen uutiskirje 9/2009 on
lähetetty alueryhmän kokoukseen kutsutuille (ellet ole saanut, kannattaa katsoa
http://hankkeet.mielenterveysseura.fi/ovi/tiedotus/ ). Ovi-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat
Monika Naiset, Berde ry, Faro. Hanke järjestää yhteistyökumppaneineen koulutuksia, teemakeskusteluja, seminaareja sekä kokoaa mainitun uutiskirjeen. Mielenterveysseuralla on maahanmuuttajille vertaisryhmätoimintaa.
14. Idän alueen vanhuspalveluiden sosiaali- ja lähityössä tavataan lähinnä Venäjältä ja Eestistä
tulleita vanhuksia. Muiden kansallisuuksien osuus on vähäinen. Somaliasta tulleita on vain muutama. Vanhuspalveluista lähetetään kirje kaikille 75 vuotta täyttäneille, jossa tarjotaan kotikäyntiä vanhuksen palvelutarpeen selvittämiseksi sekä informaation jakamiseksi. Noin 40 % suomalaisista vanhuksista ottaa yhteyttä kirjeen saatuaan, maahanmuuttajavanhuksista hieman harvempi, noin 30 %.
Vanhuksille tarjottavan toiminnan tulee olla paikallista. Kontulan vanhustenkeskuksessa toimii
afgaani- ja somaliryhmät ja tulossa lisäksi sekaryhmä. Yksinäisyys ja eristäytyminen ovat vanhusväestön selvästi näkyvä ongelma. Ulkoilu- ja asioinnin saattoapua tarvitaan enemmän. Venäjäntaitoisen työntekijän saaminen on lisännyt idän vanhuspalveluiden osaamista. Inkerikeskuksen Seniori poveri –hankkeella on useita vanhusten toimintaryhmiä. Myös somalialaisvanhukset tulevat tarvitsemaan tukea. Hamdi Moalim ja Tiir Somalinaiset ry järjestää yksinhuoltajaäideille mahdollisuutta vapaa-aikaan iäkkäämpien äitien seurustellessa ja hoitaessa yksinhuoltajien lapsia.
15. Päätettiin, että asukaspuiston keskiviikkokerholaiset käyvät katsomassa nuorisotalon tiloja muslimityttöjen kerhotoimintaan. Kirsti ja Irma ovat yhteydessä Myllypuron Marttayhdistykseen maahanmuuttajanaisten ja Marttojen yhteisen toiminnan järjestämiseksi.
16. Seuraava alueryhmän kokous on keskiviikko 20.01.2010 klo 13.30 – 15.30. Teema on mielenterveys. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

