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SALON KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 2   

Maahanmuuttajaneuvoston kokous  

Aika: Torstai 10.2.2022 klo 17.00 – 18.30 

Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone Kataja  
 
Läsnä: Irma Iho  puheenjohtaja 
 Terhikki Lehtonen sihteeri 

Saeko Lindroos  
Taro Turtiainen 
Olga Kulmala 
Zyrifete Sadikaj  
Lita Lin 
 
Janica Andstén Teams 
Andi Mwegerano Teams 
Marina Mgvdeladze Teams 
Paulina Kolodziej Teams 
 

Poissa: Dusida Virtanen 
   

Vierailijat: Eija Laitinen, viestinnän suunnittelija 
 Hanad A. Musse, neuvoston entinen jäsen 
 
  
 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

 
 
2. Viestintäsuunnitelmien laatiminen 

 
Kokouksessa viestinnän suunnittelija Eija Laitinen kertoi eri mahdollisuuksista 
hoitaa maahanmuuttajaneuvoston viestintää.  
 
Maahanmuuttajat käyttävät paljon Facebookia, joten päädyttiin siihen, että 
neuvosto käyttää ainakin sitä. 
 
Valittiin neuvoston somevastaavat: Olga Kulmala ja Saeko Lindroos. 
 
Neuvostossa käytiin keskustelua siitä, keillä pitäisi olla tunnukset päivitystä varten 
ja mitä Facebookiin päivitetään ja mitä tiedotetaan. Marina ehdotti, että kaikilla 
olisi tunnukset, jotta voisivat päivittää. Ainakin olisi hyvä kokousten jälkeen 
kertoa, mitä kokouksessa käsiteltiin.  
 
Suunniteltiin neuvoston jäsenten esittäytymistä somessa.  
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3. Lautakuntien kokousasioista mahdollisia poimintoja 
 

Taro kertoi vieneensä eteenpäin terveydenhuoltoon viestiä siitä, että tarvittaessa 
neuvosto on apuna esimerkiksi erikielisten käännösten tekemisessä.  
 
Sovittiin, että Zyrifete ja Dusida seuraavat kaupunginhallituksen asioita.  
 

 
4. Muut asiat  
 

Hanad kertoi, että hänen perheensä on edelleen muuttamassa Turkuun. Hän on 
yrittänyt saada Salon imaamia liittymään maahanmuuttajaneuvoston jäseneksi, 
mutta imaami ei ole ainakaan toistaiseksi suostunut. Mietittiin, että imaami 
voidaan kutsua vaikka välillä kokouksiin.  
 
Saloon muuttaa tällä hetkellä maahanmuuttajia työskentelemään Valmet 
Automotivelle. Hanadin mielestä he voisivat olla hyviä jäseniä ja viestiä kulkisi 
molempiin suuntiin. Toisaalta neuvostossa keskusteltiin, että he ovat vielä liian 
uusia ja kielitaidottomia liittyäkseen neuvostoon.  
 
Irma kertoi huomanneensa liikuntatoimen avustukset vapaa-aikalautakunnan 
listalla. Hän oli huolestunut siitä, saavatko kaikki maahanmuuttajataustaiset 
perheet selvää hakuohjeista.  
 
Terhikki kertoi osallistavasta budjetoinnista. Siinä asukkaat saavat ehdottaa 
asioita, joita he myönnetyllä rahasummalla toteuttaisivat. Ehdotuksista 
järjestetään äänestys. Lisää asiasta  https://salo.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/asiointi-ja-osallisuus/osallisuus/osallistuva-budjetointi/ 
 
Neuvosto kiitti Hanadia työstä neuvostossa ja antoi hänelle läksiäislahjan.  

 
 
5. Seuraava kokous  
 

Koska neuvoston teemana on tänä vuonna yhteistyö, päätettiin kutsua 
HelppoSalon projektipäällikkö seuraavaan kokoukseen kertomaan 
Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämishankkeesta.  

 
Seuraava kokous pidetään torstaina 21.4.2022 klo 17.00.  

 
 
6. Kokouksen päättäminen  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.  

 
 

Salossa 17.3.2022 
 
 
_________________________  _________________________ 
Irma Iho, puheenjohtaja   Terhikki Lehtonen, sihteeri  

https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi-ja-osallisuus/osallisuus/osallistuva-budjetointi/
https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi-ja-osallisuus/osallisuus/osallistuva-budjetointi/

