SALON KAUPUNKI

Pöytäkirja 4/2020

Maahanmuuttajaneuvosto
Aika:

Keskiviikko 4.11.2020 klo 17.00 – 18.15

Paikka:

Kaupungintalo, kokoustila Kataja /osallistuminen Teamsissa

Läsnä:

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

Poissa:

puheenjohtaja
sihteeri

Teams
Teams

Olga Kulmala
Lumturie Gerimi
Dusida Virtanen

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Salon monikulttuurisuusverkoston kuulumiset /Terhikki.
Terhikki kertoi Salon monikulttuurisuusverkoston kuulumiset. Koska Hanad (joka on nimetty neuvoston
edustajaksi) ei pääse päiväsaikaan osallistumaan kokouksiin, päätettiin ottaa käyttöön kiertävä
systeemi. Terhikki ilmoittaa, milloin kokous on ja se/ne, jotka pääsevät, tulevat kokoukseen. Näin
pystytään turvaamaan neuvoston osallistuminen verkoston kokouksiin.
3. Puheenjohtajan ilmoitus / Hanad.
Hanad ilmoitti, että on perheineen muuttamassa Turkuun. Syyt ovat henkilökohtaiset ja muutto
tapahtuu vuoden 2021 alussa. Hän toimii siihen asti neuvoston puheenjohtajana.
Koska neuvoston toimiaikaa on jäljellä enää vähän (kesäkuuhun 2021 asti), päätettiin, että
varapuheenjohtaja Marina Mgvdladze toimii loppuajan puheenjohtajana.
4. Muut asiat / neuvoston jäsenten kuulumiset.
1) Irma oli neuvonut tuttavaansa ottamaan yhteyttä Matka-hankkeen työntekijään, mutta
tapaaminen ei ollut johtanut mihinkään konkreettiseen.

2) Marina oli osallistunut ensimmäiseen ETNO-kokoukseen. Hanad ei ollut päässyt paikalle eikä ollut
muistanut /osannut pyytää varajäsentään Litaa osallistumaan. Näin ollen neuvostosta ei ollut
kukaan paikalla. Marina kertoi kokouksen kuulumiset: Kokouksessa oli käyty keskustelua siitä,
pitäisikö Länsi-Suomen ETNOlle valita yksi teema koko nelivuotiskaudelle vai joka vuodelle oma
teemansa. Kokouksessa päätettiin valita koko nelivuotiskaudelle yksi teema, joka on turvallisuus.
Teemaan liittyen tullaan valitsemaan vuositeemoja, jotka käsittelevät turvallisuutta eri
näkökulmista. Näkökulmina ehdotettiin seuraavia: kuntavaalit, moninaisuus, saavutettavuus,
osallisuus, luottamus, köyhyys, syrjäytyminen, rasismin torjunta jne.
Myös ETNOON täytyy nimetä edustaja Hanadin tilalle.
3) Irma ehdotti, että neuvoston jäsenet alkaisivat seurata kaupungin eri lautakuntien asioita.
Ehdotuksen mukaan jokainen seuraa jonkun lautakunnan asialistoja ja pöytäkirjoja ja tuo
neuvostoon tiedoksi asioita. Näin neuvosto pystyy tarpeen vaatiessa kommentoimaan asioita ja
ottamaan niihin kantaa.
Ehdotus sai kannatusta ja lautakunnat jaettiin seuraavasti:
Irma ja Lumturie:
Zyrifete ja Janica:
Hanad:
Marina ja Lita:
Dusida ja Olga:
Andi:

Vapaa-ajan lautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
Opetuslautakunta
Kaupunkikehityslautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

4) Neuvostossa tuotiin esille huoli siitä, saavatko maahanmuuttajat tarpeeksi selvää tietoa ja
ohjeistusta korona-asioissa. Marina kertoi, että Turussa maahanmuuttajat eivät käy koronatesteissä
ja näin ollen esim. lasten koulussa käynti lisää riskiä koronan leviämiseen. Mietittiin, mitä neuvosto
voi tehdä viestinnän tehostamiseksi.
Sovittiin, että Terhikki on yhteydessä terveydenhuoltoon ja tiedustelee, mikä voitaisiin tehdä, jotta
maahanmuuttajat saisivat tietoa koronasta ja siihen liittyvistä rajoituksista, jne.
5. Seuraava kokous.
Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 13.1.2021 klo 17.00.
6. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Salo 2.12.2020
_________________________
Hanad Musse
Puheenjohtaja

_________________________
Terhikki Lehtonen
Sihteeri

