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YHDISTYSTEN JA USKONNOLLISTEN YHDYSKUNTIEN1 HAKULOMAKE
ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN (ETNO)
Täytettävät lomakkeet
Lomake 1 (sivut 3-7)
Lomake 2 (sivu 8)

kaikki hakijat täyttävät
yhdistysten yhteenliittymät täyttävät
myös tämän lomakkeen

Hakulomakkeiden palautus
Lomakkeet 1 ja 2 tulee lähettää allekirjoitettuina ja pakollisten liitteiden
kanssa oikeusministeriön kirjaamoon 4.9.2015 klo 16.15 mennessä osoitteella:
HAKEMUSTEN PALAUTUSOSOITE:
Oikeusministeriö
ETNO-haku (OM 1/021/2015)
KIRJAAMO
PL 25
00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki

Tiedusteluihin vastaa:
Oikeusministeriö
ETNO:n sihteeristö
sähköpostiosoite:
etno.om@om.fi
Peter Kariuki
peter.kariuki@om.fi
puh. +358 295 150 191
Sanna Laukkanen
sanna.laukkanen@om.fi
puh. +358 295 150 205

Jäsenyyden hakeminen
Tällä hakulomakkeella haetaan jäsenyyttä Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa:
a) vain valtakunnalliseen ETNO neuvottelukuntaan
b) vain alueelliseen ETNO neuvottelukuntaan
c) molempiin neuvottelukuntiin; valtakunnalliseen ja alueelliseen ETNO:on
Ketkä voivat hakea ETNO:n jäseneksi?
Jäsenyyttä voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset sekä rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 2,
jotka tahtovat edustaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja / tai etnisiä vähemmistöjä.
Jäsenyyttä voivat hakea myös yhdistysten yhteenliittymät eli useampi yhdistys yhdessä, jolloin
vähintään yhden hakijayhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt.
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Jatkossa mainitaan vain yhdistykset, vaikka sillä viitataan rekisteröityneisiin yhdistyksiin, järjestöihin sekä
rekisteröityneisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin
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ETNO:n virallisten jäsenyhdistysten valitseminen
Vaihe 1: Hakuaika käynnistyy 22.6.2015.
ETNO:n viralliset jäsenyhdistykset valitaan jokaiselle toimikaudelle uudestaan. Jokaisen ETNO:n
jäseneksi haluavan yhdistyksen tulee jättää hakemus 4.9.2015 kello 16:15 mennessä.
Hakemuksen jättäminen ei tarkoita, että yhdistys tulee automaattisesti hyväksytyksi etnisten
suhteiden neuvottelukuntaan. Valtakunnalliseen ja alueellisiin neuvottelukuntiin voidaan ottaa
jäseneksi vain rajallinen määrä yhdistyksiä.
Yhdistyksiä pyydetään huomioimaan, että henkilöedustajat pyydetään nimeämään pian
hakuvaiheen jälkeen. Tästä syystä yhdistyksiä pyydetään alustavasti pohtimaan henkilöjäseniä
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Vaihe 2: Hakuaika päättyy 4.9.2015 klo 16:15.
Hakemus liitteineen tulee jättää kirjallisena oikeusministeriön kirjaamoon.
Vaihe 3: ETNO:n järjestöjen valitseminen 5.9. - 15.10.2015.
Oikeusministeriö valitsee hakemuksen jättäneistä yhdistyksistä valtakunnalliseen ETNO:on.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) valitsevat hakemuksen jättäneistä
yhdistyksistä alueellisiin ETNO:ihin. Sekä ETNO:on valituille että ETNO:n ulkopuolisille
yhdistyksille ilmoitetaan
ETNO:on valituille yhdistyksille ilmoitetaan valinnasta 15.10.2015 mennessä.
ETNO:n ulkopuolelle jääneille yhdistyksille ilmoitetaan 15.10.2015 mennessä.
Vaihe 4: Järjestöjen henkilöedustajien nimeäminen viimeistään 30.10.2015
mennessä
Oikeusministeriö/ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) pyytävät
ETNO:on valittuja yhdistyksiä nimeämään jäsenen ja varajäsenen ETNO:on.
Vaihe 5: Uuden neuvottelukunnan asettaminen marraskuussa 2015
Valtakunnallisen ETNO:n asettaminen vahvistetaan ja uusi toimikausi alkaa sen jälkeen kun
oikeusministeriö on esittänyt asetettavaksi ja valtioneuvosto hyväksynyt neuvottelukunnan
kokoonpanon.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset asettavat alueelliset ETNO:t itse alueittensa
aluehallintoviraston kuulemisen jälkeen.
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LOMAKE 1
Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2015-2019

Tällä lomakkeella jäsenyyttä ETNO:ssa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset sekä rekisteröidyt
uskonnolliset yhdyskunnat, jotka voivat edustaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja / tai
etnisiä vähemmistöjä. Jäsenyyttä voivat hakea myös yhdistysten yhteenliittymät eli useampi
yhdistys yhdessä, jolloin vähintään yhden hakijayhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt.
Tällä lomakkeella yhdistykset voivat hakea jäsenyyttä valtakunnalliseen ETNO
neuvottelukuntaan ja /tai seitsemään alueelliseen ETNO neuvottelukuntaan. Lomakkeen
perusteella valitut ETNO:n jäsenyhdistykset edustavat maahanmuuttajataustaisia tai muita
etnisiä vähemmistöjä tai yhteisöjä ETNO:ssa toimikaudella 2015-2019.
LAITTAKAA RASTI OIKEAAN KOHTAAN.
Tämän lomakkeen on täyttänyt:
maahanmuuttajia ja/tai etnisiä vähemmistöjä edustava tai monikulttuurinen
yhdistys tai uskonnollinen yhdyskunta (täyttäkää lomake 1.).
monta yhdistystä tai yhteisöä yhdessä eli yhdistysten yhteenliittymä.
(täyttäkää lomake 1. ja lomake 2)
Tällä lomakkeella yhdistyksemme hakee jäsenyyttä:
Valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
ja / tai
Alueellisessa ETNO neuvottelukunnassa:
ETELÄ-SUOMEN ETNO (Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi)
PIRKANMAAN JA KESKI-SUOMEN ETNO
ITÄ-SUOMEN ETNO (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo)
POHJANMAAN ETNO (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
LÄNSI-SUOMEN ETNO (Varsinais-Suomi ja Satakunta)
POHJOIS-SUOMEN ETNO (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)
LAPIN ETNO

A. HAKIJAYHDISTYKSEN TAI YHDYSKUNNAN PERUSTIEDOT
Nimi (rekisteröity)
Rekisteritunnus
Rekisteröintipäivä
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Kotipaikka
Yhteyshenkilö
Yhdistyksen osoite ja
postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

B. YHDISTYKSEN VALINTAA TUKEVAT PERUSTELUT
Tarvittaessa vastaamista voi jatkaa lomakkeen kääntöpuolelle. Mikäli lomakkeen on täyttänyt
yhdistysten yhteenliittymä, vastaukset voivat sisältää tiedot kaikista yhdistyksistä.
Yhdistyksen jäsenet
Arvio yhdistyksen tai yhdistysliittymän jäsenmäärästä (sisältää jäsenmaksun maksaneet,
kannatusjäsenet, muut toiminnassa mukana olevat henkilöt).
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Yhdistyksen edustama taustaryhmä
Mitä yhtä tai useampaa taustaryhmää yhdistys edustaa? (esim. jäsenten kansallisuus, uskonto,
etninen alkuperä)

Minkälaista asiantuntemusta ja millaisia yhteyksiä yhdistyksellä on edustamaansa ryhmään?
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Yhdistyksen toiminta
Millaista yhteistyötä yhdistys on harjoittanut valtakunnallisella, paikallisella tai alueellisella
tasolla eri viranomaisten, puolueiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa?






yhdistyksemme kuuluu viralliseen toimielimeen (esim. maahanmuuttajaneuvosto,
erilaiset toimikunnat)
olemme parhaillaan/olemme olleet yhteistyökumppanina hankkeessa
olemme järjestäneet yhteisiä tapahtumia muiden järjestöjen/toimijoiden kanssa
yhdistyksemme kuuluu johonkin paikalliseen/valtakunnalliseen verkostoon
yhdistyksemme tekee muuta yhteistyötä, kerro mitä:

Onko yhdistyksenne antanut virallisia lausuntoja, ottanut kantaa tai tehnyt esityksiä?

Miten yhdistyksenne on välittänyt tietoa omille tai muille yhteisöille ja sidosryhmille?

Miksi yhdistyksenne haluaa liittyä etnisten suhteiden neuvottelukuntaan?
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Miten yhdistyksenne haluaisi kehittää hyviä suhteita yhteiskunnassa?

Valitse seuraavista tavoitteista yksi, joka on yhdistyksellenne tärkein:


maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen
edistäminen yhteiskunnassa:



eri väestöryhmien väliseen myönteiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen:



eri väestöryhmien jäsenten henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantaminen:



väestöryhmien väliseen myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen:

Kertokaa, miksi kyseinen tavoite on yhdistyksellenne tärkeä?

ETNO:n toiminnan kannalta on tärkeää, että jäsenjärjestöt ovat sekä kiinnostuneita että valmiita
sitoutumaan yhteiseen toimintaan. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista omaa yhdistystänne
parhaiten kuvaavat vaihtoehdot:







yhdistyksessämme on aktiivisia toimijoita
yhdistyksellämme on aikaa osallistua ETNO:n kokouksiin ja tapahtumien järjestämiseen
yhdistyksellämme on palkattua henkilökuntaa
haluamme sitoutua neuvottelukunnan toimintaan seuraaviksi neljäksi vuodeksi
yhdistyksemme pystyy työskentelemään suomeksi tai ruotsiksi
yhdistyksemme saa ulkopuolista rahoitusta esim. kaupungilta, valtiolta tai muulta taholta
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Mahdollisia muita perusteluja

Pakolliset liitteet:
yhdistyksen säännöt
ote yhdistysrekisteristä
Vapaaehtoiset liitteet:
yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014
yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Lomakkeiden palautus
Lomakkeet 1 ja 2 tulee lähettää allekirjoitettuina ja
oikeusministeriöön 4.9.2015 klo 16.15 mennessä osoitteella:

pakollisten

liitteiden

kanssa

Oikeusministeriö, Kirjaamo,
PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO.
Käyntiosoite: Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki
HUOM. Kaikki 4.9.2015 kello 16:15 mennessä postileimatut lomakkeet otetaan huomioon.
Tällä lomakkeella yhdistyksemme tai yhdyskuntamme hakee jäsenyyttä Etnisten suhteiden
neuvottelukunnassa toimikaudella 2015-2019.
Päiväys

Allekirjoitus
mukainen)

ja

nimen

selvennys

(yhdistyksen

sääntöjen
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LOMAKE 2

VAIN YHDISTYSTEN YHTEENLIITTYMÄT TÄYTTÄVÄT
Valtakunnallinen Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2015-2019

Tämä lomake tulee täyttää, jos hakemuksen valtakunnalliseen etnisten suhteiden
neuvottelukuntaan tekee monta yhdistystä yhdessä eli yhdistysten yhteenliittymä. Mukana
yhdistysten yhteenliittymässä voi olla myös epävirallisempia yhteisöjä, kunhan varsinainen
hakijayhdistys on rekisteröitynyt.
YHTEENLIITTYMÄN JÄSENTEN SITOUTUMINEN HAKEMUKSEEN
Me allekirjoittaneet olemme esittämässä yhdessä varsinaisen hakijayhdistyksen kanssa
kiinnostuksemme saada edustaja valtakunnalliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan
toimikaudelle 2015-2019. Olemme täyttäneet ja allekirjoittaneet myös lomakkeen 1.
Varsinaisen hakijayhdistyksen nimi:
_________________________________________________
Allekirjoitus ja päiväys*

Nimenselvennys

Yhdistyksen nimi

* Yhdistyksen sääntöjen mukainen allekirjoittaja, jos yhdistys on rekisteröity

