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§ 1153
Vt Tea Vikstedtin toivomusponsi: Maahanmuuttajanaisten
kulttuuritoiminnan lisääminen Vuosaaressa
HEL 2011-001668 T 10 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 27.4.2011 hyväksymän toivomusponnen (Tea
Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti käsitellä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan asiat 1 - 6 ennen rakennus- ja
ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asioita.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vt Tea Vikstedtin toivomusponsi Kvsto 27042011§77
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan lausunto

Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja
Kaupunginvaltuusto

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 27.4.2011 hyväksymän toivomusponnen (Tea
Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.
Esittelijä
Hyväksyessään 27.4.2011 kunnan jäsenen aloitteet vuodelta 2010
(asia 4) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
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"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisia
yhteiskäyttöisiä tiloja matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa varten
maahanmuuttajanaisille." (Tea Vikstedt, äänin 53-0)
Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä
toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.
Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.
Asiassa on saatu maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden
neuvottelukunnan lausunto (13.9.2011), joka on liitteenä sekä kulttuurija kirjastolautakunnan lausunto (13.9.2011), joka sisältyy
päätöshistoriaan.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2011 vastauksen aloitteeseen, joka
koski maahanmuuttajanaisten kulttuuritoimintaa Vuosaaressa.
Vastauksessa kerrottiin, että Sj on kehottanut kulttuurikeskusta
käynnistämään toivomusponnessa tarkoitetun selvityksen
maahanmuuttajanaisten kulttuuritoiminnan lisäämisestä Vuosaaressa
ja olemassa olevien tilojen hyödyntämisestä tähän käyttöön.
Kulttuurikeskus on ilmoittanut käynnistäneensä selvitystyön. Sj toteaa
toimittaneensa myös tämän, nyt käsiteltävänä olevan toivomusponnen
kulttuurikeskukselle, jotta se vaikuttaa osaltaan selvitystyöhön.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.09.2011 § 113
HEL 2011-001668 T 10 01 02
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Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta viittaa aiempiin, maahanmuuttajanaisten
kulttuuritoiminnan edistämistä koskeviin lausuntoihinsa (21.9.2010 Khs
2008-2051, 27.4.2011), sekä sivistys- ja henkilöstötoimen
apulaiskaupunginjohtajan kirjeeseen (2.11.2010) Ritva Hartzellille ja
Zahra Osman-Sovalalle.
Lautakunta tukee esitetyn selvityksen tekemistä hallintokuntien ja
järjestöjen yhteistyönä. Helsingissä toimii jo tällä hetkellä
kulttuurikeskuksen omien toimipaikkojen lisäksi useita toimijoita ja
järjestöjä, jotka keskittyvät erityisesti naisiin ja perheisiin (esim.
Kassandra ry, Monika-naisten voimavarakeskus ja Familia-klubi). Ne
saavat toimintaansa myös kaupungin varoja ja on tärkeää, että niiden
rooli selvityksen tekemisessä on keskeinen.
Myös kulttuurikeskus Caisan tiloissa on tarjolla säännöllisesti erityisesti
maahanmuuttaja- ja vähemmistönaisille tarkoitettua toimintaa sekä eri
yhdistyksille ja järjestöille mahdollisuuksia järjestää omaehtoisesti
tällaista toimintaa. Vuosaaressa toimii kulttuurikeskuksen alainen
Vuotalo, Itäkeskuksessa Stoa, Pohjois-Helsingissä Malmitalo ja LänsiHelsingissä Kanneltalo. Lisäksi useat muut helsinkiläiset yhdistykset,
järjestöt ja eri uskonnolliset ryhmät järjestävät erityisesti naisille ja
perheille tarkoitettua toimintaa, myös naisten omat järjestöt. Jo
olemassa olevien tilojen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen tulisi olla
ensisijaista. Etnisiin ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien naisten
näkemysten tulisi muodostaa tällaisen selvityksen lähtökohta.
Helsingin kaupungin maahanmuutto-osasto voisi mahdollisesti
koordinoida tällaisen selvityksen tekemistä.
Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas
Lisätiedot
Johanna Maula, johtaja, puhelin: 310 37501
johanna.maula(a)hel.fi
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