iCount -Helsinki
Työntekijöiden suunnittelupäivät: Hanke sai kolmannella
Tavoite: Parantaa uussuomalaisten, viranomaisten ja poliittisten puolueiden välistä
vuoropuhelua, lisätä tietoa Suomen poliittisesta järjestelmästä ja vahvistaa
uussuomalaisten osallistumista yhteiskunnallisiin asioihin osana kotoutumisprosessia.

Pääkohderyhmä: Euroopan unionin ulkopuolisten kolmansien maiden kansalaiset,
jotka ovat saaneet viranomaisilta luvan oleskella Suomessa.

rahoituskaudellaan kolme aluekoordinaattoria, joiden kanssa käytettiin
Helsingissä 17-18.9.2014 kaksi intensiivistä päivää toiminnan suunnitteluun.

iCount -Turku
Kohderyhmä: Kiinalaistaustaiset
Toteutusaika: 1.10.2014 – 31.3.2015
Tapahtumat: Turun alueella järjestettiin yhteensä 3 suurta

kanssa 18.11.2014 järjestetyn tilaisuuden tavoitteena oli edistää eri sektorien
vuoropuhelua. Mukana oli kohderyhmäläisten ja opiskelijoiden lisäksi median, politiikan-, akateemisen maailman- ja järjestöalan edustajia. Osallistujamäärä
yhteensä oli 140.

tapahtumaa, joissa yhdistettiin kiinalaisen kulttuurin
elementtejä vaikuttamisteemaan. Osallistujamäärä yhteensä oli
n.100. Lisäksi hanke oli edustettuna eri kulttuuritapahtumissa ja
seminaareissa. Tiedon levittämisessä hyödynnettiin sosiaalista
mediaa erityisen paljon. Hankkeen toiminta tavoitti Turussa
arviolta n. 1300 hlöä.

On aika toimia: Ympäri Suomea toimiville avainhenkilöille suunnatussa

Yhteistyötahot: Turun ja Salon kaupungit, ELY-keskukset,

Changing Finland: Yhteistyössä Svenska social- och kommunalhögskolanin

Toteutusaika: 1.7.2014 – 30.6.2015
Hankkeen toteuttaja: Moniheli ry – Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto
Hankkeen päärahoittaja: EU:n kotouttamisrahasto

koulutuspäivässä 19.11.2014, keskityttiin demokratia.fi verkkopalvelun kautta
osallistumiseen ja erilaisiin työpajatoimintoihin. Osallistujia oli 26.

KOVE-projekti, Sondip ry, Suomen Pakolaisapu

Akateemiset konferenssit: Hankkeen projektikoordinaattori osallistui

iCount -Lappeenranta

30.10.2014 Tampereella Deliberatiivisen Demokratian konferenssiin ja 1112.12.2014 Helsingissä Superdemocracy -konferenssiin, jossa esiteltiin
hankkeen toimintamalleja ja opittuja käytäntöjä.

Englanninkieliset keskusteluillat: 4 kertaa järjestettyjen iltojen tavoitteena
oli jakaa mielipiteitä ajankohtaisista poliittisista teemoista, mm.
ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista ja Charlie Hebdo -iskuista.
Osallistujia oli yhtensä 22.

Tavoite: Herättää uusien suomalaisten mielenkiintoa osallistua yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja vaikuttamiseen, samalla myös aktivoida sellaisia henkilöitä, joilla ei
vielä ole äänioikeutta, osallistumaan eduskuntavaaleja edeltäviin keskusteluihin ja
vaikuttamaan meitä kaikkia koskevien päätösten tekemiseen. Tavoitteena myös
edistää vuoropuhelua politiikkojen ja maahanmuuttaneiden sekä heidän kanssaan
työskentelevien välillä.

Toimintatapa: Hanke koordinoi eduskuntavaalipaneelikiertueen, jonka aikana
järjestettiin 18 paneelia 18 eri kaupungissa ympäri Suomen 16.3. – 9.4.2015 välisenä
aikana. Lisäksi muiden järjestäjien 4 muuta paneelia käyttivät samaa teemaa.
Helsingissä järjestettiin 12.4.2015 ennakkoäänestystempaus, jonka avulla rohkaistiin
uusia suomalaisia äänestämään vaaleissa. Sosiaalisessa mediassa ylläpidettiin Kaikkien
Vaalit -kampanjaa, joka saavutti satoja tykkääjiä lyhyessä ajassa. Somen kautta
levitettiin tietoa vaalijärjestelmästä, puolueista ja ajankohtaisista teemoista, jotka
nousivat esille vaaleiden aikana. Kaikkien Vaalit -kokonaisuuden kieli oli selkosuomi.

Missä: Oulu, Mikkeli, Seinäjoki, Kouvola, Rovaniemi, Helsinki, Salo, Vaasa, Espoo,
Joensuu, Tampere, Vantaa, Kuopio, Turku, Lahti, Jyväskylä, Lappeenranta, Pori.

Yhteistyökumppanit: Oikeusministeriö, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, ELYkeskukset, Allianssi ry, IOM / Access hanke, Suomen Punainen Risti, Ei vihapuheelle
liike -Plan Suomi, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Jake hanke, Lahden
kansanopisto, Arktiset maahanmuuttajat ry, Monikulttuurikeskus Saaga, Vantaan
Nicehearts ry, Suomen pakolaisapu, Monikulttuurikeskus Mimosa, Lappilainen lehti,
Keski-Suomen yhteisöjen tuki ja Lappeenrannan, Oulun, Salon, Seinäjoen, Vantaan,
Espoon kaupungit.

Vaikuttamiskoulutukset: Pääsääntöisesti maahanmuuttajaryhmille
suunnattuja vaikuttamiskoulutuksia on eri tahojen pyynnöstä järjestetty
pääkaupunkiseudulla hankkeen aikana yhteensä 13 kpl. Koulutuksissa käytiin
keskustelua demokratia-, politiikka- ja vaikuttamisteemoista ja avattiin
Suomen päätöksentekojärjestelmää. Osallistujia oli n. 160 hlöä.

Eri tapahtumat: Tiedotustyötä on tehty jatkuvasti myös eri tahojen
järjestämissä tilaisuuksissa ja seminaareissa, esim. Monikulttuurinen Länsi -tapahtumassa, Educa-messuilla, Maailma Kylässä -festareilla. Hanke on
osallistunut aktiivisesti myös kuulemistilaisuuksiin.

Päätöstilaisuus: 21.5.2015 järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin hankkeen

Kohderyhmä: Venäläis- ja afrikkalaistaustaiset
Toteutusaika: 1.10.2014 – 31.3.2015
Tapahtumat: Vuonna 2014 järjestettiin kohderyhmäläisille
suunnattuja vaikuttamiskoulutuksia ja keskusteluja yhteensä 8
ja vuonna 2015 7 kpl. Lisäksi työntekijä kävi jatkuvasti kouluissa
ja seudun monikulttuurijärjestöjen järjestämissä tapahtumissa
kertomassa osallistumis- ja vaikuttamismenetelmistä ja
kannusti poliittiseen aktivisuuteen. Hankkeen tilaisuuksiin
osallistujia oli yhteensä 435 hlöä ja Lappeenrannan seudulla
arviolta lähes 2000 hlöä oli hankkeen vaikutuspiirissä.

Yhteistyökumppanit: Lappeenrannan kaupunki, EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Lappeenrannan Asukasyhdistys,
Multicultural Club ry, Venäjä-Klubi, Monikulttuurinen
toimintakeskus Kipinä, paikalliset oppilaitokset ja
puoluetoimistot.

iCount
-Oulu
Yhteistyötahot:

toimintamalleja ja tuloksia. Ilmoittautuneita oli 60.

Kohderyhmä: Sudanilas- ja thaimaalaistaustaiset

Yhteistyökumppanit: Vantaan Nicehearts ry, Plan Suomi, Luetaan yhdessä,

Toteutusaika: 15.10.2014 – 15.4.2015

Saimit hanke, Suomen Pakolaisapu, Luckan, opetuskeskus Laurea
ammattikorkeakoulu, puolueiden keskustoimistot, Soc&kom / CEREN, Espoo,
Vantaa ja Helsingin kaupungit.

Tapahtumat: Kuuden kuukauden aikana järjestettiin
yhteensä 25 tilaisuutta, joihin osallistui n. 335 hlöä.
Tilaisuuksissa avattiin Suomen poliittista järjestelmää
maahanmuuttaneille, käytiin keskustelua
vaikuttamismenetelmistä ja tutustuttiin paikallisiin toimijoihin.
Vuoropuhelun edistäminen ja yhteistyön lisääminen toimi
erityisen sujuvasti Oulussa.

Yhteistyökumppanit: Oulun kaupunki, Monikulttuurikeskus
Villa Victor, Vuolle Setlementti ry, Monikulttuuriset siskot ry,
Sudanilaisten yhdistys ry, Oulun Aikuiskoulutuskeskus,
paikalliset puoluetoimistot.

Kehittämisen paikat yleisesti

Hankkeen toteuttajat
iCount -hanketta koordinoi Moniheli ry. Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto
Moniheli ry on vuonna 2010 perustettu monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto,
jolla on yli 70 jäsenjärjestöä. Monihelin tavoitteena on edistää monikulttuurisen ja
monimuotoisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sekä tukea jäsenjärjestöjen
toimintaa monin eri tavoin.
Hankkeen kolmannella rahoituskaudella on toiminut kolme työntekijää Helsingissä;
Melis Arı Gürhanlı toimi ainoana kokoaikaisena työntekijänä projektikoordinaattorina,
Riitta Salin projektipäällikkönä ja Julie Breton tiedottajana sekä Kaikkien Vaalit –
kiertueen aikana tutkijana. Heidän lisäkseen Li Chen Turussa, Luz Peltoniemi Oulussa ja
Simeon Walls Lappeenrannassa toimivat aluekoordinaattoreina kuuden kuukauden
ajan.
Hankkeen ohjausryhmä, johon on kuulunut oikeusministeriön demokratia, kieli- ja
perusoikeusasioiden yksiköstä Niklas Wilhelmsson, ETNOn pääsihteeri Peter Kariuki,
Turun kaupungista Ville Santalahti, Oulun monikulttuurikeskus Villa Victorista Mia
Lindberg, Lappeenrannan kaupungista Merja Heino-Kukkurainen, Uudenmaan ELYkeskuksesta Terhi Martins, Familia Club ry:n hallituksen jäsen Emilia Fagerlund,
Moniheli ry:n hallituksen jäsen Peter Holley ja Järjestöhautomosta Tuomas Rinne, on
kokoontunut yhteensä 4 kertaa.

Tiedotus
Hankkeen toiminnan tiedottamisessa on hyödynnetty Monihelin laajaa verkostoa;
jäsenjärjestöille hankkeen uutiset lähtivät säännöllisesti uutiskirjeiden kautta. Myös
yhteistyökumppanit ovat auttaneet sanan levittämisessä. Kolmannella rahoituskaudella
hankkeella oli jo luotuna verkosto alan toimijoiden kesken. Heidän kauttaan saapuikin
suurin osa pyynnöistä vaikuttamiskoulutuksiin.
www.icount.fi verkkosivuja pyrittiin päivittämään säännöllisesti, etenkin Kaikkien Vaalit kampanjan aikana sivujen kävijämäärä nousi huomattavasti. Ajankohtaisista uutisista,
vastaavista hankkeista, alan toimijoista ja vaikuttamismenetelmistä jaettiin jatkuvasti
tietoa ja materiaalia myös iCount FB-ryhmässä, johon on kuulunut n.325 seuraajaa.
Puskaradio ja projektityöntekijöiden omat verkostot ja heidän hyvät ihmissuhdetaitonsa
ovat suuresti tukeneet hankkeen toiminnan laajenemista.
Hankkeen edellisellä kaudella valmistettua Aktiivisen kuntalaisen vaikuttamiskarttaa
painettiin lisää suomen, englannin ja venäjän kielillä ja kartta käännettiin kiinaksi ja thaiksi.
Karttaa voi käyttää työkaluna tiedottaessa uussuomalaisille vaikuttamisesta ja
opiskeltaessa vaikuttamisen sanastoa. Kartta auttaa myös herättämään kiinnostusta
yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja toimii keskustelujen pohjana.

Poimintoja tuloksista
Hankkeen ehdotuksen pohjalta oikeusministeriö lähetti ensimmäistä
kertaa vuoden 2015 eduskuntavaalien alla uusille Suomen
kansalaisille vaalikirjeen. Tähän mennessä kirje oli lähetetty
ainoastaan 18 vuotta täyttäneille kansalaisille. Lähes 22 000
uussuomalaiselle lähetetyn vaalikirjeen suunnittelivat iCount –
hankkeen avainhenkilöt yhdessä projektityöntekijöiden kanssa.

Kokemukset ja palautteet osoittavat, että vuorovaikutuksen
edistämiseksi on lisättävä tilaisuuksia, joihin uussuomalaiset,
kunnalliset viranhaltijat ja -toimijat osallistuvat tasa-arvoisina
keskustelijoina.
On tarvetta hankkeille, joissa rohkaistaan eri tahoja
yhteistyöhön päällekkäisten toimien välttämiseksi ja
toimintojen rikastuttamiseksi. Myös vaikuttamisen kentällä on
syytä edistää järjestöjen ja kuntatoimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen saavutuksena järjestettiin ensimmäistä kertaa
valtakunnallinen vaalikiertue yhteisellä otsikolla ja ilmeellä
monikulttuurisuustoimijoiden kanssa yhteistyössä.

Uussuomalaisille suunnattuja palveluita ja hankkeita täytyy
kehittää yhdessä uussuomalaisten kanssa. Osallistavia
toimintatapoja on syytä kehittää ja jakaa.

Hankkeen toiminnan myötä Turussa perustettiin ensimmäinen
Kiinalaisten yhdistys.

Vaikuttamiskoulutuksia täytyy sisällyttää
kotouttamiskoulutukseen varhaisessa vaiheessa. Mitä
aikaisemmin tietoa osallistumisen mahdollisuuksista ja Suomen
päätöksentekojärjestelmästä annetaan, sitä todennäköisemmin
saadaan kuntalaisesta aktiivinen osallistuja.

Hanke rohkaisi maahanmuuttaneita osallistumaan Lappeenrannassa
maahanmuuttajien asukasraatitoimintaan ja perustamaan omia
järjestöjä.
Hankkeen toiminnan myötä Oulun toimijat saivat uusia ja pysyviä
työkaluja vaikuttamis- ja osallistumisaiheisten
keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Ennen iCount -hanketta
vastaavia tilaisuuksia ei oltu järjestetty Oulussa erikseen
maahanmuuttaneille .

Poimintoja muualta
”Moniheli: a network of multicultural associations”,
englanninkielinen juttu Monihelin toiminnasta ja iCount –
hankkeesta Six Degrees lehdessä, 24.9.2014.
“Uusi hanke innostaa yhteiskunnalliseen osallistumiseen”,
projektityöntekijöiden haastattelut Imatralainen verkkolehdessä,
10.10.2014.
”Äänestää vai ei – kansalaisjärjestöt puolesta ja vastaan”,
uutisjuttu YLE uutisissa, 12.4.2015.
”Anna äänesi kuulua! Nyt on Kaikkien Vaalit”, suomen- ja
venäjänkieliset kirjoitukset Mosaiikki-lehdessä, No 1(21) / 2015.
”iCount-hankkeessa on edistetty maahanmuuttajien
yhteiskunnallista osallistumista monin keinoin”, ajankohtainen
juttu Kotouttaminen.fi verkkosivuilla, 13.5.2015.

Yhteiskunnan monikulttuuristumisen pitäisi näkyä monella eri
tasolla, myös päätöksentekoprosessissa ja edustuksellisissa
ryhmissä.

