SALON KAUPUNKI

Pöytäkirja 2/2020

Maahanmuuttajaneuvosto

Aika:

Tiistai 9.6.2020 klo 17.00 – 18.30

Paikka:

KhaoSuk, Helsingintie 8 /osallistuminen Teamsissa

Läsnä:

Hanad A. Musse
Terhikki Lehtonen
Marina Mgvdladze
Irma Iho
Dusida Virtanen
Lita Lin
Lumturie Gerimi
Zyrifete Sadikaj
Andi Mwegerano
Janica Andstén
Tuula Stenström

Poissa:

Olga Kulmala

pj
sihteeri

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Korona-kevään kuulumiset eri maahanmuuttajayhteisöissä.
Dusida kertoi yrittäjän näkökulmasta korona-ajan vaikeuksista. Avustukset ovat monimutkaisia
ja kun yrittää pitää ravintolaa auki edes osittain, on haasteellista ehtiä laatimaan
avustushakemuksia. Dusida oli tehnyt heti rajoitukset buffet-lounaaseen, asiakkaat olleet heti
hyväksyneet muutoksia.
Venäläisperäisten maahanmuuttajien keskuudessa on ollut ainakin suurta pelkoa,
poikkeustilanne aiheuttanut yksinoloa, ylenpalttista siivousta, yms. Irma on soittanut ihmisille
ja kysellyt kuulumisia. Tällä hetkellä tuntuu helpottavan, eivätkä ihmiset enää jaksa pelätä.
Zyrifete kertoi omasta kokemuksestaan, hän on sekä koulussa että kaupassa työssä ja joutunut
näin ollen olemaan ihmisten kanssa koko ajan. Pelko on vähän hellittänyt, mutta tuttavien ja
sukulaisten kanssa tapaamisia ei ole ollut. Ihmiset eivät myöskään uskalla matkustaa.
Hanad oli huomannut, miten ihmiset pikkuhiljaa ottivat rajoitukset vakavasti.

Janica kertoi, että heidän asiakkaansa olivat saaneet hyvin tietoa koronatilanteesta, rajoituksia
oli noudatettu - jotkut olivat jopa sulkeutuneet täysin kotiin. Kiinalaisilta tuli huolestuneita
yhteydenottoja. Heitä vastaan oli myös esiintynyt rasismia tilanteesta johtuen.
Hanad kertoi, että Helsingissä oli paljon somalialaisia sairastuneita, mikä johtui varmaan siitä,
että somalinuoret eivät ottaneet tilannetta heti vakavasti vaan olivat edelleen yhdessä ja
esimerkiksi pelasivat jalkapalloa.
Lumturie kertoi, että hänen työpaikallaan aletaan valmistaa koronatestejä.
Turun Infotori on laatinut paljon tietoa eri kielillä.
Maahanmuuttajille on ollut erityisen hankalaa koulunkäynti etänä. Mutta opettajat ja ohjaajat
ovat tehneet hyvää työtä ja apua on tarjottu tarvitseville.
Janica sanoi, että varmaan luku-ja kirjoitustaidottomat ja heidän lapsensa ovat varmaan olleet
kaikkein heikoimmassa asemassa ja saaneet vähiten tietoa.
3. Edustajan nimeäminen Länsi-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan
toimikaudelle 2020 – 2024.
Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Hanad A. Musse ja varajäseneksi Lita Lin.
4. Muut asiat.
Seurakuntasanomiin ollaan tekemässä artikkelia maahanmuuttotyöstä ja siitä, miten
seurakunta tekee yhteistyötä. Irma tekee juttua inkeriläisten ryhmästä, Zyrifete on jo antanut
haastattelun. Odotetaan lisätietoja, miten muut neuvoston jäsenet voivat osallistua artikkelin
tekoon.
5. Syksyn kokoukset/seuraava kokous.
Seuraava kokous 3.9.2020 klo 17.00 kaupungintalolla.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
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