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Kokous: Valtakunnallisen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan 3. kokous
Aika: Keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 10.00–12.00
Paikka: Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, Julkisuussali (1. kerros)
Läsnä

Valtakunnallisen
ETNOn kokous Järjestötyöpaja

Sukunimi Etunimi
Aden Said  x
Bruun Anna  x
Häkkinen Vesa  x
Kantonen Kati  x  x
Kariuki Peter  x
Kemppi Maaren  x  x
Kytö Hissu  x  x
Marinets Stanislav  x
Mikkonen Shahnaz  x  x
Pajunurmi Pia  x  x
Patanen Nina  x
Peik Nasrollah x
Rage Abdulrahman Abdi  x
Salin Riitta  x
Salo Marita  x
Suorsa Nina  x  x
Thibault Christian  x
Takolander Laila  x  x
Tabuchi Hitomi x
Toivola-Stambouli Anja  x  x
Välimaa Asko  x
Yeasmin Nafisa  x  x

1. Kokouksen avaus
Etnon puheenjohtaja, oikeusministeriön kansliapäällikkö Asko Välimaa avasi
kokouksen klo 10.00.

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 11.10.2016 muutoksitta.

4. Etnon visio 2030: slogan ja toiminnan arvot
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Etnon visio koostuu sloganista sekä kolmesta keskeisestä toimintaa ohjaavasta
arvosta.

Puheenjohtaja Välimaa kertoi, että Etnon vision tehtävänä on motivoida ja
muistuttaa jäseniä sellaisesta tavoitetilasta vuonna 2030, johon Etnon strategisten
tavoitteiden ja edelleen jäsenten yhteisen toiminnan kautta pyritään.

Pääsihteeri Kariuki kertoi, että Etnon jäsenten yhteistä visiota on työstetty
neuvottelukunnan ja työjaoston syksyn 2016 työpajoissa, kokouksissa sekä
verkkokyselyllä. Kariuki kävi läpi Etnolle tulleet kommentit visioon ja arvoihin.

Keskusteltiin ehdotetusta sloganista: ”YHDESSÄ OLLAAN - TOIMEEN TULLAAN”

Ehdotusta pidettiin liian kunnianhimottomana ja staattisena. Keskusteltiin
seuraavista vaihtoehdoista:
Yhdessä mennään – toimeen tullaan!
Yhdessä olemme enemmän!
Yhdessä saavutamme ja rakennamme enemmän!
Yhdessä olemme matkalla!
Yhdessä parempi ja moniarvoisempi Suomi!
Yhdessä eteenpäin!
Sopu Suomessa/ Sopu suonissa/ sopusoinnussa
Yhteinen hyvä tulevaisuus!
Suomi - mahdollisuuksien maa kaikille!
Yhdessä teemme monimuotoisen ja ihmisarvoa kunnioittavan Suomen!
Yhdessä saavutamme turvallisen ja tasavertaisen tulevaisuuden kaikille!
Kaikkien hyvä Suomi!

Päätettiin, että Etnon visiota 2030 kuvaava slogan on
 ”Yhdessä Suomessa – tillsammans i Finland”

Keskusteltiin arvoista, jotka ohjaavat Etnon työtä:
YHTEISTYÖ – DIALOGI – LUOTTAMUS

Keskustelussa toivottiin arvoihin lisättäväksi turvallisuuden tunne, mahdollisuus tulla
luotetuksi ja luottamus osoittaminen muille sekä yhteenkuuluvuuden tunne.
Päätettiin, että turvallisuuden tunne lisätään arvoihin.

Päätettiin, että Etnon arvot vision tukena ovat:
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YHTEISTYÖ – DIALOGI – LUOTTAMUS
ETNO tavoittelee Suomea, jossa taustastaan riippumatta …

· toimimme yhdessä avoimen ja monimuotoisen yhteiskunnan puolesta
· keskustelemme avoimesti ja rakentavasti ihmisarvoa kunnioittaen
· vahvistamme luottamusta ja turvallisuudentunnetta ihmisten ja ihmisryhmien

välillä

5. Etnon strateginen tavoite 2017
Puheenjohtaja Välimaa kertoi sähköisestä kyselystä, jolla kerättiin jäsenten
näkemyksiä vuosien 2017–2020 strategisista tavoitteista.  Kyselyyn ei tullut jäseniltä
riittävästi vastauksia eikä työjaoston kokoukseen riittävästi osallistujia, jotta
työjaosto olisi voinut tehdä esityksen neuvottelukunnalle.

Puheenjohtaja totesi, että Etnon jäsenten palautetta tarvitaan, jotta Etnon strategia
ja tavoitteet ovat jäsenten tärkeinä pitämiä

Puheenjohtaja ehdotti vuodelle 2017 tavoitteeksi: Tehdään tunnetuksi hyvien
väestösuhteiden mallia ja vahvistetaan neuvottelukunnan roolia ja osaamista.

· ETNO tekee tunnetuksi hyvien väestösuhteiden viitekehystä, määritelmää ja
toimintamalleja sekä on mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

· Vahvistetaan ja resursoidaan ETNOn toimintaa valtakunnallisella ja
alueellisella tasolla. ETNO on tunnettu valtakunnallinen ja alueellinen
vuoropuhelu- ja yhteistyöfoorumi, jonka kautta voi verkostoitua ja vaikuttaa.

Näytettiin kuva hyvien väestösuhteiden viitekehyksestä paikallisella tasolla.
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Käytiin keskustelua Etnon vuoden 2017 tavoitteesta.
Pohdittiin, mitä hyvien väestösuhteiden viitekehyksellä tarkoitetaan.  Todettiin, että
kyseessä on yhteiskunnan tavoitetila, johon hyvien etnisten suhteiden edistämisellä
pyritään.   Hyvät väestösuhteet tukevat myös maahanmuuttajien tehokasta
kotoutumista. Tavoitteena on, että Suomessa käytäisiin laajasti yhteiskunnallista
keskustelua hyvistä väestösuhteista ja kehitettäisiin systemaattisesti hyvien
väestösuhteiden politiikkaa. Kyseessä on myös työkalu Etnolle hyvien etnisten
suhteiden ymmärtämiseksi, mittaamiseksi, edistämiseksi käytännössä.

Todettiin, että hyvien väestösuhteiden viitekehystä voi käyttää toiminnan
suunnittelussa ja seurannassa ja näin tukea kokonaisvaltaisesti asenteisiin,
monimuotoisuuden tukemiseen, turvallisuuteen, vuorovaikutukseen ja aitoon
osallisuuteen liittyvien kysymysten huomioimista. Esimerkiksi Tampereen kaupunki
hyödyntää hyvien väestösuhteiden viitekehystä yhdenvertaisuussuunnittelun
välineenä SPR:n edustaja huomautti, että myös järjestöt voisivat hyödyntää ja
mainostaa viitekehystä toiminnassaan.

Todettiin, että hyviä väestösuhteita edistettäessä on paikallistason ohella
muistettava yhteiskunnan eri tasot ja välineet: Miten lainsäädännöllä, ohjelmilla ja
rahoitusinstrumenteilla hyviä väestösuhteita edistetään valtakunnallisesti ja
alueellisesti.

Todettiin, että Etnon työssä on huomioitava kevään 2017 Kuntavaalit.

Ehdotettiin, että Etnon sihteeristö kokoaisi Etnon jäsentahojen hyvien käytäntöjen,
hankkeiden ja materiaalien portaalin, jäsentahojen uudet ja vanhat
yhteistyökumppanuudet. Todettiin, että Uudenmaan Ely-keskus yhdessä SPR:n
kanssa hakenut AMIF- rahoituksella hanketta portaaliksi

Hyväksyttiin Etnon vuoden 2017 tavoitteeksi: Tehdään tunnetuksi hyvien
väestösuhteiden mallia ja vahvistetaan neuvottelukunnan roolia ja osaamista.

6. Strategiset tavoitteet 2018-2020
Puheenjohtaja totesi edellisessä asiakohdassa, että Etnon työjaosto ei voin tehnyt
valtakunnalliselle ETNOlle esitystä vuosien 2018–2020 strategisiksi tavoitteiksi.
Puheenjohtaja ehdotti vuoden lisäaikaa vuosien 2018–2020 tavoitteiden
asettamiselle.
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Neuvottelukunta ei valinnut strategisia tavoitteita vuosille 2018-2020.
Päätettiin, että vuoden 2017 aikana jatketaan keskustelua strategisista tavoitteista
2018-2020. Lähetetään sähköinen kysely vuoden 2017 aikana uudestaan.

7. ETNOn vaikuttamissuunnitelma 2017
Otettiin tiedoksi, että Etnon jäsenten vaikuttamissuunnitelmaa työstetään
työpajoissa tammikuussa 2017. Jäsenille on lähetetty kyselyt työpajojen
aikatauluista ja toivotaan runsasta osallistumista.

Päätettiin, että vuoden 2017 vaikuttamissuunnitelmaan sisällytetään jäsenten
toimenpiteiden ohella vaikuttavuuden arviointi ja mittarit. Lisäksi pyritään
hyödyntämään ns. osallistavaa budjetointia.

8. TIEDOKSI ASIAT

7.1. Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
ritarikuntien kunniamerkit 2016
Pääsihteeri Kariuki kertoi, että Valtakunnallisen ETNOn ja Suomen Somalialaisten
Yhdistysten liiton jäsen Adulrahman Ragelle on myönnetty Tasavallan Presidentin
Suomen Valkoinen Ruusu Ansioristin kunniamerkki

9. MUUT ASIAT

Valtakunnallisen kokouksen jälkeen klo 12.15–15.00 järjestöille ja alueellisten Etnojen
jäsenille järjestetään vaikuttamissuunnitelmatyöpaja. Muita asioita ei ollut.

10. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Seuraava kokous pidetään 8. maaliskuuta 2017 klo 10-12.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Kansliapäällikkö Asko Välimaa Ylitarkastaja Peter Kariuki
puheenjohtaja pääsihteeri


