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SALON KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 3   

Maahanmuuttajaneuvoston kokous  

Aika: Torstai 21.4.2022 klo 17.00 – 18.00 

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

Saeko Lindroos  
Taro Turtiainen 
Lita Lin 
 
Olga Kulmala Teams 
Marina Mgvdeladze Teams 
Paulina Kolodziej Teams 
 

Poissa: Dusida Virtanen  
Zyrifete Sadikaj  
Andi Mwegerano  
Janica Andstén 

 
  
Vierailija: Sofia Martyugova, projektipäällikkö 

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontahanke/HelppoSalo 
 
 
 
  
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pyysi sihteeriä kirjaamaan läsnäolijat. 
 

 
2. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontahanke  

Sofia Martyugova oli kokouksessa kertomassa maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontahankkeesta, joka alkoi syksyllä 2021.  
 
• Hankkeessa mukana Turku, Raisio, Uusikaupunki, Laitila ja Salo.  
• Salon osahankkeen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajien ohjaus- ja 

neuvontapalvelujen nykytila ja tarve. Selvitetään millaista ohjausta ja 
neuvontaa maahanmuuttajat tarvitsevat ja millä kielillä palvelua tulisi tarjota. 

• Salon hanke on nimeltään HelppoSalo. Palvelupiste sijaitsee Voimalassa. 
Voimalassa on paljon muitakin palveluja kuntalaisille.  

• Salon hankkeessa sekä toteutetaan neuvontaa ja ohjausta että pyritään 
kehittämään mallia neuvonta- ja ohjauspalvelulle.  

 
• Englanti, suomi, venäjä ja japani ovat neuvontakielet. Lähiaikoina 

kielivalikoimaan on tulossa myös arabi. 
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• Ohjausta ja neuvontaa pyydetään monissa erilaisissa asioissa; työnhakuun, 
asumiseen, Kelan tukiin, asuntoihin, yms. liittyen.  

• Hankkeessa käytetään Alpo-rekisteriä, johon kirjataan asiakkaiden lukumäärä, 
palvelukieli ja mitä asioita on käsitelty.  

• HelppoSalo on pyrkinyt saamaan näkyvyyttä panostamalla viestintään ja esim. 
hankeen Instagram on saanut hyvää palautetta.  

• Turun kaupunki on hankkeen päävetäjä, joka järjestää viikoittaisia kokouksia 
hankkeen osahankkeiden kanssa, järjestää koulutuksia ja hallinnoi hanketta. 
Hanke päättyy 31.8.2022. 

 
 

3. Ukrainan tilanne  
Keskusteltiin Ukrainan tilanteesta. Tuntuu, että maahanmuuttajaneuvosto ei tällä 
hetkellä pysty tekemään mitään erityistä ukrainalaisten pakolaisten hyväksi. 
Todettiin, että seurataan tilannetta ja jos jossain vaiheessa on tarvetta, 
maahanmuuttajaneuvosto voi aktivoitua.  
 
 

4. Lautakuntien kokousasioista mahdollisia poimintoja 
Ei oikeastaan mitään neuvostoa koskevia asioita lautakunnissa tai Etnossa.  
 

 
5. Muut asiat  

Puheenjohtaja ehdotti, että koska koronatilanne jo sallii lähikokoukset, niin 
neuvoston tulisi siirtyä lähikokouksiin. Poikkeuksena on tilanne, että jäsen ei 
painavasta syystä voi tulla paikalle, tällöin voi osallistua etänä. Neuvoston 
kokousten luonne on keskusteleva eikä minkään tiukan agendan mukainen, joten 
neuvoston työ on varmasti hyödyllisempää kasvotusten.  
 
Sovittiin, että kokoukset ovat tästä lähtien lähikokouksia.  
 
5.5. järjestetään Matka-hankkeen olohuone (naisille tarkoitettu 
keskustelutilaisuus), jos joku haluaa mennä. Terhikiltä saa lisätietoa.  
 

 
6. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään tiistaina 14.6.2022. Kokousta vietetään kesäretken 
merkeissä. Neuvosto menee tutustumaan Kiikalan Arboretumiin. Lähtö on 
kaupungintalon edestä klo 16.00 yhteiskyydillä. Terhikki ilmoittaa vielä lähempänä 
yksityiskohtia retkestä.  

 
 
7. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.  
 
 
 
Salossa 27.4.2022 
 
_________________________  _________________________ 
Irma Iho, puheenjohtaja   Terhikki Lehtonen, sihteeri  


