
SALON KAUPUNKI   Pöytäkirja 3/2021   

 

Maahanmuuttajaneuvosto  

 

Aika: Maanantai 29.3.2021 klo 17.00 – 18.30 

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

Terhikki Lehtonen  sihteeri, Kataja  
Irma Iho  Kataja  
Marina Mgvdladze  Teams 
Olga Kulmala  Teams 

 Andi Mwegerano  Teams 
 Tuula Stenström Teams  

Janica Andstén Teams 
 
Poissa: Dusida Virtanen  

Lumturie Gerimi 
 Lita Lin  

Zyrifete Sadikaj  
 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  
 
 
2. Maahanmuuttajaneuvosto ja kesäkuun 2021 kuntavaalit  

 
Päätettiin, että tehdään kuntavaaleihin liittyvät videot uudelleen. Marina ja Hanad lupasivat muuttaa 
tekstit vastaamaan muutoksia. MATKA-hankkeen edustajat ovat lupautuneet hankkimaan jonkun 
lukemaan tekstin kiinaksi ja arabiksi.  
 
Päätettiin, että videointipäivä on perjantaina 23.4.2021 klo 9.00 lähtien kaupungintalolla.  
 
Kaupunkitiedotteeseen tehdään äänestämiseen kehottava ilmoitus eri kielillä: ”Kuntavaalit ovat tulossa 
13.6.2021. Käytä äänioikeuttasi! Kysy lisää omalla kielelläsi (maahanmuuttajaneuvoston 
sähköpostiosoite).  
 
 

3. Kommenttipyyntö Salon vaikuttamistoimielimille ehdotuksesta Salon kaupungin ilmasto- ja 
ympäristöohjelmaksi 2021-2025 
 
Neuvosto työsti kommentit Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmasta.  
Ohessa kommentit ohjelman eri osioihin. Ne on syötetty vastauksina kyselyyn.  



 
1. Mitä mieltä olet ohjelman päätavoitteiden sisällöstä ja niiden tavoitetasosta? 
Kauniita lauseita ja hyviä tavoitteita, toivottavasti tavallinen asukas hyötyy ohjelman myötä siten, että 
Salosta tulee parempi asumispaikka kaikille asukasryhmille myös tätä kautta. 
 
 
4. Kestävä elinympäristö ja liikkuminen 
Polkupyörille pitäisi olla turvallisia pysäköintipaikkoja. Pyörävarkaudet ovat todellinen ongelma.  
Olisi hyvä olla kuljetuksia esim. Lehmijärvelle, Teijolle, yms. koska kaikilla ei ole autoa.  
Ulkoilureittien varrella olisi hyvä olla penkkejä ja niiden yhteydessä roskiksia. 
 
 
5. Esimerkillinen kaupunkikonserni (Ympäristövastuullisuus) 
Vaikka joku tietty asia ei kuuluisikaan suoranaisesti kaupungille, se voisi olla aloitteellinen muiden tahojen 
kanssa tehtävässä yhteistyössä. 
 
 
6. Vastuulliset salolaiset (Ympäristövastuullisuus) 
Kierrätyksestä olisi hyvä olla tietoa eri kielillä. Esim. kaupungin vuokrataloihin voisi vaikka jakaa tiedotteita 
eri kielillä ja roskiksiin voisi laittaa kuvia siitä, mitä kuhunkin roskikseen kuuluu.  
 
Kaupunkitiedote olisi myös hyvä kanava, tietoa voisi laittaa usealla eri kielellä.   
 
Voisiko kaupunki tehdä yhteistyötä jäteyhtiöiden kanssa siten, että sielläkin otettaisiin huomioon 
monikielisyys ohjeissa ja kierrätyspisteissä olisi kuvat.  
 
Talkoopäiviä tulisi järjestää useita vuodessa.  
 
Koirien jätöspusseille olisi hyvä olla enemmän roskiksia pitkin kaupunkia. 
 
 
8. Ympäristökasvatuksen ja -sivistyksen kehityspolku 
Asukkaille tulisi järjestää enemmän erilaisia luontoretkiä ja kaikki asukasryhmät tulisi ottaa tässä huomioon.  
 
Luonnossa liikkumiseen liittyviä ohjeita olisi myös hyvä antaa: esim. tietoa punkeista, ohjeita 
kalastusasioista yms. Ohjeita tulee olla eri kielillä.  
 
Kaupunkiviljelypalstojen toimintaa tulisi parantaa, nyt on olemassa tiettyjä ongelmia: kastelujärjestelmät 
usein epäkunnossa, korjaaminen kestää, jotkut ihmiset päästävät koiransa vapaaksi toisten viljelmille, ei ole 
roskiksia. Muutenkin voisi luoda lisää edellytyksiä laatikko-, lava-, ym. viljelyille. 
 
 
9. Laadukas vesihuolto (Ympäristövastuullisuus) 
Lumenkaatopaikalle olisi hyvä olla eri paikka tai muu ratkaisu, ettei pilaa vesistöä Vuohensaaren 
virkistysalueella. 
 



4. Muut asiat  
 

Tuula Stenström kertoi, että Kriisikeskus Etappiin kaivataan vapaaehtoisia esim. luontoretkien vetäjiksi. 
Irma ilmoitti olevansa valmis heti, kun koronatilanne on ohi.  
 
Koronarokotuksista toivottiin tietoa eri kielillä.  
 

 
5. Seuraava kokous  
 

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 17.5.2021 klo 17.00 kaupungintalolla ja Teamsissa.  
 
 

6. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.  
 
 
 
 
 
Salossa _____._____2021 
 
 
_________________________  _________________________ 
Hanad. A. Musse   Terhikki Lehtonen 
Puheenjohtaja   Sihteeri  
 


