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Yleistä
Espoon Maahanmuuttajien yhdistys (ESMA ry) on vanha järjestö, joka aktivoitiin uudestaan
keväällä 2017. Yhdistykselle tehtiin hallitus ja avattiin tili Holvi nimisestä verkkojärjestelmästä.
Yhdistyksen tavoitteeksi asetettiin nuorten ja lapsiperheellisten maahanmuuttajien kotoutumisen,
integroitumisen ja kouluttautumisen edistämiseksi. Yhdistys järjesti tapahtumansa Hippos tornissa
sijaitsevassa toimistotiloissa ja maksoi tilojen käytöstä vuokraa. Tänä vuonna 1.4.18 alkaen
yhdistys on virallisesti vuokrannut toimitilat Hippos tornista lisääntyneen toiminnan takia.

Toiminnot
Kotisivun teko
Yhdistykselle tehtiin keväällä hallituksen voimin kotisivut.
www.espoomaahanmuuttajat.fi

Työllistämiset
Yhdistys työllisti 3 henkilöä jalkautuviksi nuorisotyöntekijöiksi edistäen yhdistyksen juuritaso
toimintaa ja parantaen henkilöiden tulevaisuuden työllistymistä tarjoamalla arvokasta työkokeilua.
Yhdistys järjesti työllistymiskokeilut ja palkkatuki työt Espoon järjestöjen yhdistyksen EJY: ry:n
avulla. Yhdistys myös palkkasi yhden nuoren suoraan palkkatuella, mutta työkokeilu keskeytyi vain
2 kuukauden sisällä henkilön työllistyttyä muualle. Yhdistys sai Espoon kaupungilta 3000 euroa,
jotta voisi tukea kyseistä työntekijää 500 euroa/kk, mutta henkilön keskeytettyä yhdistys palautti
rahat kahden kuukauden palkkatukea lukuunottamatta.

Tuki ja neuvonta palvelut
Yhdistys järjesti tuki ja neuvonta palveluja liittyen koulutukseen, työllistymiseen ja yleiseen
arjenhallintaan sellon kirjastossa ja leppävaaran hippos tornissa, josta maksettiin pientä vuokraa.

Tukiopetusta nuorille
Yhdistys piti syksystä 2017 lähtien torstaisin ja tiistaisin klo 17-19 yksilöityä tukiopetusta ylä- ja alaastelaisille sekä lukiolaisille maahanmuuttaja nuorille. Pajoissa kävi aktiivisesti noin 20 nuorta.
Tilaisuudet järjestettiin välillä Sellon kirjastossa ja välillä vuokrattiin pientä maksua vastaan hippos
tornista toimitilaa.

Työhönvalmennus paja
Yhdistys järjesti syksyllä työhönvalmennus pajan, joissa nuorille kerrottiin työelämän pelisäännöt
ja tehtiin yhdessä CV:itä työhakemuksia varten. Tapahtumaan osallistui 15 nuorta.

Lakimiespalvelun järjestäminen
Yhdistys järjesti maahanmuuttaja perheille tapaamisia lakimies Jari Kinnusen jolloin moni
maahanmuuttaja käyttää hänen palvelujaan. Yhdistys sai pientä maksua asianajaja toimistosta
työtä vastaan.

Nuorten valistustyö
Yhdistys tekee yhteistyötä Espoon ohjaamon kanssa nuorisotyötä, jonka kohderyhmään kuuluvat
Espoossa asuvat 15–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret. työnhakijat. Sekä miehet että
naiset ovat osa kohderyhmää.

Rahoitus nuorten toimintaa varten
Yhdistys haki syksyllä 2017 rahoitusta maahanmuuttajanuorten kotoutumista ja kouluttautumista
edistävää toimintaa varten STEA:lta ja Espoon kaupungilta. Yhdistys sai tammikuussa 2018
päätöksen Espoon kaupungilta 1000 euron rahoituksen nuorten toimintaa varten.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen pankkitili avattiin kesäkuussa 2017. Yhdistyksen taloutta hoitaa hallitus ja
rahastonhoitaja. Olemme sopineet, että kirjanpitoa hoitaa ulkopuolinen tilitoimisto. Yhdistyksen
tilikausi on ensimmäisenä vuotena kesäkuu 2017-kesäkuulle 2018. Teemme silloin vasta virallisen
tiliasiakirjat.

