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ESMA ry (Espoon Maahanmuuttajat ry)

Toimintakertomus 2018

Yleistä
2018 vuoden aikana Espoon Maahanmuuttajien yhdistys (ESMA ry) tuki toiminnallaan maahanmuuttajien
kotoutumista, integroitumista ja edistymistä yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Vuoden painopisteenä oli
nuorten tukeminen koulutuksen ja työllistymisen edistämiseksi sekä vaikeasti työllistyvien aikuisten
maahanmuuttajien eheyttäminen työmarkkinoille.
Vuonna 2018 jäsen kasvun ja Espoon kaupungilta sekä STEA:lta saadun rahoituksen voimin yhdistyksen
toiminta kasvoi ja yhdistys vuokrasi marraskuussa uuden ja isomman (100 m2) toimitilan leppävaaran
hakkukuja 1 Hartela Oy:ltä, johon tehtiin pieni remontti tilojen muokkaamiseksi. Myös Goodro Oy:n
toimisto (16 m2) tulkinkuja 3:lla oli myös edelleen vuokrattuna 31.12.2018 asti yhdistyksen tuki-ja neuvonta
pisteenä. Yhdistyksen toiminta on lisääntynyt ja sitä on mitattu jäsenten nousuna 30 yli 120 jäseneen sekä
yhdistyksen palvelujen käyttönä lisääntyneen resurssin ansiosta.
ESMA ry järjesti lukuisia tapahtumia nuorille ja lapsiperheille hallituksen, jäsenten ja työntekijöiden voimin.
Tapahtumat ja tilaisuudet koostuvat työllisyyttä, koulutusta ja integroitumista edistävistä toiminnoista. Alla
on lueteltu kevään ja syksyn suunnitellut tapahtumat.
ESMA ry kustansi yhdistystoiminnasta aiheutuvia kuluja jäsenmaksuilla, tuottamillaan palveluilla, STEA:n
rahoituksella sekä Espoon kaupungin rahoituksella.

Lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen
Yhdistys järjesti ”Pähkinä-purtavaksi” tukiopetus pajoja vuoden aikana joka tiistaina klo 17-19 ala- ja alaastelaisille maahanmuuttaja taustaisille lapsille tukiopetusta. Vanhempien heikko koulutustausta ja
suomenkielen huono suomenkielentaito on yksi tärkeimmistä syistä, miksi lapsia tuetaan Esma ry:ssä
kotitehtävien kanssa. Lasten tukiopetuksesta vanhemmat maksavat 20 euroa/ kk per henkilö yhdistykselle.
46 lasta 6-15 v ikähaarukassa olevia lapsia osallistui aktiivisesti yhdistyksen tukiopetukseen.

Kuva 1.

Tämän lisäksi lukiota käyville sekä korkeakoululaisille maahanmuuttajille aloitettiin syyskuussa tukiopetusta
ja vertaistukea yhdistyksen toimitiloissa. Pajoihin autettiin myös valmistautumaan korkeakoulu hakua
varten tukea, sparrattiin ja neuvottiin, miten valinta kokeisiin valmistaudutaan. Aktiivisesti tukiopetus ja
vertaistuki kurssille osallistuneet Lukio ja korkeakoululaiset maksavoivat 50 euroa/kk per henkilö
yhdistykselle. Toimintaan osallistui vuoden aikana 15 nuorta.

Työnhaku ja työllistämistä edistävät toiminnat
Yhdistys järjesti CV pajoja kerran kuussa joka maanantai klo 17-20 vuoden aikana. Tämän lisäksi
ajanvarauksella heille järjestettiin yksilöllistä työhönvalmennusta. Molempiin tapahtumiin osallistui
yhteensä 50 henkilöä ja ikäluokka haarukka osallistujilla oli 22- 59 vuotta.

Toiminnan tavoitteena oli auttaa asiakkaita löytämään työpaikka ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta ja
toissijaisesti tuetuilta työmarkkinoilta. Toimintaan osallistuneille asiakkaille tehtiin kartoitus, jossa käytiin
läpi koulutustausta ja työhistoria sekä keskusteltiin heidän tavoitteistaan. Tämän jälkeen heitä tuettiin
työnhakuprosessissa auttamalla laatimaan työnhakuasiakirjoja, hakemalla avoimiin työpaikkoihin sekä
ottamalla yhteyttä yrityksiin. Rekrytointivaiheessa heitä myös tuettiin valmistautumaan haastatteluun sekä
neuvottiin, miten toimia haastattelun jälkeen.

Harjoittelupaikkoja vaikeasti työllistyville
Asiakkaiden työllistymistä edistämiseksi yhdistys myös otti mukaansa toimintaan ja työllisti suoraan 2
henkilöä palkkatuella (alle 25-v nuori mies, 62 v-nainen) sekä tajosi 3 työharjoittelupaikkaa vaikeasti
työllistyville nuorille yhteistyössä TE-toimiston ja EJY:n kanssa.
Harjoittelun kautta henkilöt saivat käytännön kokemusta järjestötyöstä, toimintojen järjestämisestä ja
nuorisotyöstä. Harjoittelijat saivat arvokasta työkokemusta osa pitkäkin työttömyysjakson jälkeen.
Harjoittelujakson jälkeen heidät ohjattiin eteenpäin yksityisille, julkisille ja muille 3 sektorin työpaikkoihin.

Jalkautuvaa nuorisotyötä
Yhdistyksen jäsenet ja hallitus jalkautui Suur-leppävaaraan alueella ja teki ruohonjuuri tasolla työtä
maahanmuuttaja nuorten parissa. Yhdistys päivysti yksin ja myös Aseman lapset ry:n ja Sellon kirjaston
nuorisopalvelut henkilöstön kanssa Sellon alueella. Teimme ennalta ehkäisevää päihteiden valistamista ja
ohjasimme nuoria virallisiin nuorisotaloihin sekä yhdistyksen tiloihin, jossa nuoria tuettiin koulun
läpiviennissä ja työllistymisessä. Tämän lisäksi yhdistys järjesti joka lauantaina vapaamuotoista toimintaa
videopelien ja elokuvien parissa tiloissaan nuorille sekä tarjosi pientä purtavaa ja virvokkeita. Toiminnalla
tavoitettiin 40 nuorta 12 v-23 v ikä-haarukassa olevia.

Korkeakoulu ja työhakua- Seminaari 6.7-8.7.2018
Yhdistys järjesti 2 päivän koulutus ja työhaku- seminaari hotelli Korpilammessa toisen sukupolven
maahanmuuttaja nuorisolle. Seminaarin ensimmäisenä päivänä käytiin läpi korkeakoulu haku,
valmennuskurssit ja miten oma ala valitaan muiden joukosta. Seuraavana päivänä ohjelmassa oli
työllistyminen ja mitä eväitä tulevaisuuden työt vaativat. Luentojen jälkeen nuoret tekivät ryhmätyönä itse
tiivistelmän luentojen heille tärkeimmiksi koetuista sisällöstä ja esittivät sitä muille ryhmille. Näin he saivat
harjoitella esiintymistaitoja ja miten esittää omia mielipiteitä sekä oppivat ryhmätyöskentelystä. Kurssi
maksoi osallistujille 10 euroa ja siihen osallistui 15 nuorta.

Taulukko 1. Koulutus seminaarin ohjelma
Perjantai
klo 18:50 tervetuliaispuhe ja esitys yhdistyksestä ja sen toiminnoista (Jama)
Klo 19:00 Tie työelämään (Jama Ali)
Klo 19:00 Opiskelun tärkeys nuorelle (Mohamed Mohamud)
Klo 19:30 Tie koulutukseen (Aden Hussein)
19:30 Uinti ja saunontaa / vapaa toiminta:
Lauantaina
Klo 11:00 Tie koulutukseen (Aden Hussein)
Klo 11:30 Opiskelun tärkeys nuorelle (Mowlid Aden)
Klo 12:00 Tulevaisuuden työpaikka- paja (Jama Ali/ Aden Hussein)
Klo 12:30 kahvi tauko
klo 13:00 Workshop- Mitä opiskella? (Stuart Whitfield)
Klo 14:00 lounas
16:00-18:00 Workshop-Tulevaisuuden työelämä ( Jama Ali)
Vapaata toimintaa

Leirit
Yhdistys järjesti elokuussa 4 päivän perheleirin Nuuksiossa yhdessä Monik ry:n kanssa. Leirin aikana
kalasteltiin, soudeltiin ja pidettiin infotilaisuuksia, joissa keskusteltiin työllistymisestä ja koulutuksen
saannista ja mistä kanavia kannatta käyttää samalla kun rentouduttiin luonnon helmassa.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Yhdistys teki yhteistyötä työllistämistä edistävissä toiminnoissa mm. EJY ry:n kanssa. Nuoriso ja
leiritoiminnoissa teimme yhteistyötä mm. Monik ry:n ja R3 ry:n kanssa, jolta saimme arvokasta neuvontaa
ja ohjeistusta.

Yhdistys tekee myös yhteistyötä Espoon monikulttuuriset ry:n kanssa antamalla heille toimitilaa, jossa he
järjestävät kulttuuritapahtumia. Espoon Monikulttuuriset ry maksaa tilojen käytössä kuukaudessa
toimintakertojensa mukaan 300-1100 euroa.

Digitalisaatio
Yhdistys teetti vuonna 2018 yhdistyksestä videon sosiaalista mediaa ja näkyvyyden edistämistä varten.
Yhdistys teetti myös järjestämästään koulutus ja työllistymiseminaarista videon sosiaaliseen mediaan.
Yhdistys aikoo tänä vuonna tehdä digitaalisia videoita palveluistaan saavuttaakseen paremmin
kohderyhmänsä. Digitaaliset videot mm. miten etsiä töitä, mitä kanavia käyttää, miten valmistautua
haastatteluun, miten hakea lukioon tai korkeakouluun, vinkit koulunkäynnille jne.
Esma ry esittelyvideo:
https://www.facebook.com/esmary2/videos/210943072899077/

Koulutus ja työllistymis- seminaari video:
https://www.facebook.com/esmary2/videos/210936406233077/

Yhteenveto
Esma ry:n 2018 vuosi on ollut kasvukautta toimintojen ja yhteistyön muiden järjestöjen suhteen. Koko
vuoden toiminnan rahoituksesta 8000 euroa oli tukea ja kaikki muu oli yhdistyksen palvelun muodossa
tuottamaa omaa rahoitusta.
Yhdistyksen jäsenmäärän kasvu on nousussa ja tämä tulee tarkoittaman entistä tiiviimpää yhteistyötä
muiden järjestöjen kanssa ja taloudellisten resurssien kasvattamista. Yhdistys on tuottanut paljon palveluja
2018 ja pyrkii myös tehostamaan toimintaansa tulevina vuosina.

