
SALON KAUPUNKI   Pöytäkirja 1/2021   

 

Maahanmuuttajaneuvosto  

Aika: Keskiviikko 13.1.2021 klo 17.00 – 18.50. 

Paikka: Kaupungintalo, kokoustila Kataja /osallistuminen Teamsissa  
Läsnä:  Hanad A. Musse  puheenjohtaja 

Terhikki Lehtonen  sihteeri  
Marina Mgvdladze   
Irma Iho  

 Lita Lin   Teams 
 Andi Mwegerano  Teams 
 Tuula Stenström Teams  

Janica Andstén Teams 
 
Poissa:  Olga Kulmala  

Zyrifete Sadikaj  
Lumturie Gerimi  

 Dusida Virtanen 
 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  
 

 
2. Päivi Kohvakka, Salon kaupungin hankintapäällikkö oli asiantuntijavieraana  
 

Päivi Kohvakka, Salon hankintapäällikkö oli kertomassa maahanmuuttajaneuvostolle kaupungin 
talousarvioista. Esitys pöytäkirjan liitteenä.  
 

 
3. Uutisia lautakunnista  
 

Irma ja Lumturie: Vapaa-ajan lautakunta, lokakuu ja marraskuu 2020 
Irma kertoi tutkineensa vapaa-ajanlautankunnan sekä jo käsiteltyjä asioita että tulevia kokousasioita.  
Käsittelyyn ovat tulossa mm. yhdistysten avustukset, koronaan liittyviä asioita museoiden aukioloihin 
liittyen. Edellisessä kokouksessa oli käyty läpi selvitystä mm. uimahallin ja kansalaisopiston 
maksukorotuksista. Lisäksi Irma kertoi valtiolta saadusta avustuksesta (13 000 €) vähävaraisten lasten 
liikunnan edistämiseen. Tästä aiheesta keskusteltiin ja mietittiin, miten maahanamuuttajaperheet 
voisivat saada tietoa tällaisista mahdollisuuksista.  
 
Zyrifete ja Janica: Sosiaali- ja terveyslautakunta, marraskuu 2020 
Janica kertoi sosiaali-ja terveyslautankunnassa esillä olleista asioista: Kumppanuussopimuksia jatkettu, 
näissä mukana myös maahanmuuttajia koskevia palveluja. Myös toimeentulotukiohjeet oli käsitelty.  
 



Marina ja Lita: Opetuslautakunta, joulukuu 2020 
Opetuslautakunnassa ei ollut asioita, jotka koskisivat maahanmuuttajia.  
 
Hanad:  Kaupunginhallitus  
-  
Dusida ja Olga: Kaupunkikehityslautakunta  
- 
Andi:  Rakennus- ja ympäristölautakunta  
-  
 
Irma ehdotti, että kaikki lukisivat tulevienkokousten asialistoja, jolloin käsiteltäviin asioihin voi vielä 
vaikuttaa.  
 

 
4. Hanadin tilanteen mukaan uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta  

 
Hanad on perheineen muuttamassa Turkuun syksyllä, joten Hanad jatkaa normaalisti puheenjohtajana.  
 
 

5. Muut asiat (lisätty pöytäkirjan kirjoittamisen aikana) 
 

Marina toi terveiset ETNOn kokouksesta. Siellä oli pohdittu lähestyviä kuntavaaleja ja sitä, miten ETNO 
yrittää omalta osaltaan välittää tietoa vaaleihin liittyvistä asioista maahanmuuttajille. Tekeillä on 
ainakin useita videoita.  
 
Päätettiin, että maahanmuuttajaneuvosto yrittää myös miettiä, miten Salossa voitaisiin tehdä samaa 
työtä. Päätettiin järjestää mahdollisimman nopeasti kokous, joka keskittyy vaaliasiaan.  

 
 
6. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään 1.2.2021 klo 17.00 kaupungintalolla tai Teamsissa.  
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.  
 
 
 
Salossa ____. ____.2021 
 
_________________________  _________________________ 
Hanad.A. Musse   Terhikki Lehtonen 
Puheenjohtaja   Sihteeri  


