SALON KAUPUNKI

Pöytäkirja 3/2020

Maahanmuuttajaneuvosto
Aika:

Torstai 3.9.2020 klo 17.00

Paikka:

Kaupungintalo, kokoustila Kataja /osallistuminen Teamsissa

Läsnä:

Hanad A. Musse
Terhikki Lehtonen
Marina Mgvdladze
Irma Iho
Lita Lin
Zyrifete Sadikaj
Andi Mwegerano
Janica Andstén

Poissa:

Olga Kulmala
Lumturie Gerimi
Tuula Stenström
Dusida Virtanen

Vieraat:

Nina Miido
Jari J. Laiho

pj 17.00-18.30
sihteeri
läsnä koko kokouksen ajan, pj 18.30-19.00

Teams
poistui 17.55

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Puheenjohtaja toivotti myös vierailijat
tervetulleiksi: Nina Miidon ja Jari.J.Laihon.
2. MATKA - Maahanmuuttajien tiet työelämään, koulutukseen ja ammattiin –hanke.
Nina Miido, MATKA-hankkeen projektipäällikkö esitteli MATKA-hankkeen.
Nina Miidon esitys on pöytäkirjan liitteenä.
Esityksen jälkeen keskusteltiin siitä, miten esim. työttöminä olevia maahanmuuttajia tavoitettaisiin.
•

Neuvoston jäsenet lupasivat olla yhteydessä omiin verkostoihinsa ja levittää tietoa hankkeesta
ja Voimalasta.

•

Marina ehdotti yhteistyötä TE-toimiston kanssa.

•

Janica ehdotti, että Nina voisi mennä TE-toimiston kokoukseen kertomaan hankkeesta.

•

Marina sanoi, että esitteen tulisi olla todella selkeä ja mielellään eri kielillä.

•

Hanad ehdotti, että kotona oleville naisille voisi järjestää vapaamuotoista suomen kielen
opetusta ja nuorille miehille opintoneuvontaa.

3. Vanhusneuvoston puheenjohtaja Jari J. Laiho kokouksessa.
Jari J.Laiho kertoi omasta työelämätaustastaan ja myöhemmästä työstään vanhusten parissa.
Jari J. Laiho kertoi ajatuksistaan siitä, mikä on neuvostojen tilanne ja asema. Neuvostot ovat vailla
päätösvaltaa, niillä ei ole budjettia, joten vaikuttavuus on aika vähäistä. Kuitenkin määrällisesti
ikäihmisiä ja maahanmuuttajia on paljon Salossa, joten neuvostojen ääni pitäisi kuulua paremmin.
Muutamia nostoja Jari J.Laihon ajatuksista:
•

Yhdenvertaisuusasioissa ovat mukana sekä maahanmuuttajaneuvosto että vanhusneuvosto.

•

Miten neuvostot tavoittavat ne, jotka eivät käy missään ja jäävät yksin.

•

Vanhuksille tarkoitetut tapahtumat on monesti järjestetty väärään kellonaikaan.

•

Yhteistyö sujuu hyvin seurakunnan kanssa.

Irma Iho kertoi, että neuvosto on todennut kyllä aiemminkin, että neuvoston pitäisi ottaa enemmän
kantaa erilaisiin asioihin.
Hanad sanoi, että vanhusten ja maahanmuuttajien kohtaamiset tulevat lisääntymään sekä siksi, että
maahanmuuttajia työllistyy yhä enemmän vanhuspalveluihin ja siksi, että ikääntyneitä
maahanmuuttajia alkaa olla yhä enemmän.
Keskusteltiin erilaisista asioista, palveluista, tavoitettavuudesta, yms. jotka liittyvät maahanmuuttajiin.
Jari J. Laiho ehdotti, että voisi järjestää maahanmuuttajavanhuksille esim. infotilaisuuden
vanhuspalveluista, tms.
Sovittiin, että neuvostojen puheenjohtajat ovat yhteydessä ja jatkavat keskustelua.

4. Muut asiat.
Irma kertoi häirintätapauksesta, jossa naapuri kiusaa ja häiriköi maahanmuuttaja-asukasta. Siihen voisi
olla ratkaisu olla yhteydessä joko poliisiin (silloin, kun häirintää tapahtuu) tai SOINTU-ryhmään
sosiaalitoimeen.
5. Syksyn kokoukset/seuraava kokous.
Pyydetään seuraavaan kokoukseen talouspuolelta joku kertomaan kaupungin ensi vuoden
talousarviosta.
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.11.klo 17.00 kaupungintalolla.

6. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

_________________________
Hanad.A Musse
Puheenjohtaja 17.00-18.30

_________________________
Marina Mgvdladze

Puheenjohtaja 18.30-19.00

_________________________
Terhikki Lehtonen
Sihteeri

