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SALON KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 4   

Maahanmuuttajaneuvoston kokous  

Aika: Tiistai 14.6.2022 klo 16.00 – 18.30  

Paikka: Ilolan Arboretum 
 
Läsnä: Irma Iho  puheenjohtaja 
 Terhikki Lehtonen sihteeri 

Saeko Lindroos  
Lita Lin 
Andi Mwegerano  
Janica Andstén 
Marina Mgvdeladze  
 

Poissa: Dusida Virtanen  
Zyrifete Sadikaj  
Paulina Kolodziej  

 Olga Kulmala  
Taro Turtiainen 

 
 
 
  
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

 
 

2. Nimeämispyyntö; jäsenen ja varajäsenen valitseminen Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen monikulttuurisuusneuvostoon 
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta on tullut kaupungille nimeämispyyntö, jossa 
kaupunkia pyydetään valitsemaan jäsen ja hänelle varajäsen hyvinvointialueen 
monikulttuurisuusneuvostoon vuoden 2023 alusta alkaen.  
 
Irma Iho ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Marina ja varajäseneksi 
Saeko. Marina ja Saeko olivat molemmat valmiita ryhtymään tehtävään. 
Sovittiin, että valinta vahvistetaan vielä syyskuun kokouksessa. Siihen mennessä 
ehkä tiedetään enemmän tulevasta monikulttuurisuusverkostosta.  
 
 

3. Osallistuminen Kesä yhdessä - Salossa -tapahtumiin 
 

Salon kaupunki on tukenut vuodesta 2009 alkaen kaupunkitapahtumien 
kesäkiertuetta ”Kesä yhdessä – Salossa”. Kaupunki haluaa jatkaa hyväksi koettua 
yhteismarkkinointia sekä tukea perinteisten kesätapahtumien järjestämistä 
kaupungin eri alueilla.  
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Koska kesäkiertueen teemana on tänä vuonna ”Osallistu ja vaikuta”, 
maahanmuuttajaneuvosto päätti osallistua. Sovittiin, että neuvoston jäsenet 
menevät mahdollisuuksiensa mukaan Yhdistysten iltatorille 4.8.2022 (klo 16-
21) tapaamaan ihmisiä ja kertomaan neuvoston toiminnasta.  
 
Terhikki muistuttaa vielä neuvoston jäseniä asiasta heinä-elokuun vaihteessa. 
Silloin voidaan sopia esim. vuoroista, jolloin kenenkään ei tarvitse olla koko iltaa 
paikalla.  
 

 
4. Muut asiat  

 
Sovittiin, että tällä kertaa ei käydä läpi lautakuntien asialistoilla olevia asioita.  
 
Marina kertoi ikävästä tapauksesta jäähallin luona. Maahanmuuttajataustaista lasta 
oli purrut koira ja koiran omistaja oli lähinnä naureskellut asialle. Poliisille on tehty 
asiasta rikosilmoitus. Sovittiin, että Marina viestittää asiasta kaupunginhallituksen 
ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle. 
 
Sovittiin, että syksyllä uusitaan neuvoston esite tai ainakin neuvoston jäsenten 
tiedot päivitetään kaupungin verkkosivuille.  
 
 

5. Seuraava kokous  
 

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 14.9.2022. Tällöin neuvosto vierailee 
ensin Kriisikeskus etapissa ja kokoontuu sen jälkeen käsittelemään muita asioita.  
 

 
6. Kokouksen päättäminen  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30, kun saavuttiin takaisin kaupungintalolle. 
 
 
 
 
Salossa 15.6.2022 
 
_________________________  _________________________ 
Irma Iho, puheenjohtaja   Terhikki Lehtonen, sihteeri  
 
 


