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SALON KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 5   

Maahanmuuttajaneuvoston kokous  

Aika: Keskiviikko 14.9.2022 klo 17.00 – 19.05 

Paikka: Salon Kriisikeskus Etappi, Kirkkokatu 10 B, 3.krs 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Läsnä: Irma Iho, puheenjohtaja 
 Terhikki Lehtonen, sihteeri  
 Saeko Lindroos, varapuheenjohtaja 
 Marina Mgvdeladze 

Paulina Kolodziej 
 Saleh Saleh 
 Andi Mwegerano 
 Taro Turtiainen 
 Janica Andstén 
  
 
Poissa: Olga Kulmala 
 Zyrifete Sadikaj 
 Dusida Virtanen 
 Lita Lin (irtisanoutunut jäsenyydestä)  
 
 
 
  
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja sihteeri toteaa läsnäolijat.  

 
 

2. Tutustuminen Kriisikeskus Etapin toimintaan 
 
Toiminnanjohtaja Tuula Stenström, Melis Ari-Gurhanli kansalaistoimintojen 
osaltolta ja vapaaehtoistön koordinaattori Tuija Suominen esittelivät Kriisikeskus 
Etapin ja Mieli ry:n toimintaa. 

Kriisikeskus Etappi on osa valtakunnallista kriisikeskusverkostoa, johon kuuluu 22 
kriisikeskusta ympäri Suomen. Toimintaa koordinoi MIELI SUOMEN MIELENTERVEYS RY.   

Kriisikeskus Etappi tarjoaa Salon ja Someron kaupunkien asukkaille tukea ja apua 
erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa, esimerkiksi keskusteluapua vaikeissa 
elämäntilanteissa. Kriisikeskuksessa voi myös osallistua mielen hyvinvointia 
tukevaan toimintaan.  

http://www.mielenterveysseura.fi/


Maahanmuuttajaneuvosto 2021 – 2025 

 

Kriisikeskus tarjoaa myös mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena 
tukihenkilönä kriisipuhelimessa tai verkkokriisikeskus tukinetissä tai sekasin-
chatissa. Rikosuhripäivystyksen (RIKU) toimipiste toimii Salossa samoissa tiloissa 
Etapin kanssa.  
 
Melis Ari-Gurhanli, Mieli ry:n kansalaistoiminnan osastolta kertoi yhdistyksen 
hyvinvointitoiminnasta ja kototutumistoiminnasta, joissa hän on mukana.  
 
Mieli ry kouluttaa vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin.  
 
TOIVO-ryhmä on toiminnallinen ryhmä, johon koulutetaan ohjaajia. 
 
Saloon olisi hyvä saada mielenterveyttä tukevia ryhmiä.  
 
Lisätietoa Etapin toiminnasta verkkosivuilta:  
https://www.mielenterveysseurat.fi/salo/kriisikeskus-etappi/ 
 
 

3. 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 kokouksessa 14.6., että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Marina ja 
varajäseneksi Saeko. Marina ja Saeko olivat molemmat valmiita ryhtymään 
tehtävään.  
 
Hyvinvointialueen hallintosäännössä on määritelty, että vaikuttamistoimielinten 
kokouksista maksetaan osallistujille 105 euron kokouspalkkio. Muilta osin 
toimintaa linjataan vaikuttamistoimielinten toimintasäännöissä, jotka valmistellaan 
ja joista päätetään syksyn 2022 aikana. Aluehallitus päättää toimielinten 
toimintaedellytyksistä ja resursseista, kuten esim. siitä, annetaanko jäsenille 
tietokoneet käyttöön.  

 
Maahanmuuttajaneuvosto valitsi Marinan jäseneksi ja Saekon varajäseneksi 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen monikulttuurisuusneuvostoon.   

https://www.mielenterveysseurat.fi/salo/vapaaehtoistoiminta/
https://www.mielenterveysseurat.fi/salo/vapaaehtoistoiminta/
https://www.mielenterveysseurat.fi/salo/kriisikeskus-etappi/
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4. Muutoksia maahanmuuttajaneuvoston kokoonpanossa  
 

Lita Lin on ilmoittanut jättävänsä paikkansa maahanmuuttajaneuvostossa 
työkiireiden ja perhe-elämän vuoksi. Tilalle on pyydetty Ellen Cheniä, joka voisi 
jatkaa kiinalaisten edustamista neuvostossa.  
 
Syyriasta kotoisin oleva Saleh Saleh oli kokouksessa tutustumassa neuvoston 
toimintaan. Saleh Saleh esittäytyi. Saleh on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja 
opiskelee myös tradenomiksi. On työharjoittelussa HelppoSalossa tällä hetkellä. 
Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta.  
 
Ellen Chen ei päässyt paikalle.  
 
 

5. Maahanmuuttajaneuvoston esitteen uusimistyö 
 

Saeko kertoo esitteen uusimistyöstä.  
Neuvosto kävi läpi vanhan esitteen tekstit ja päivitti esim. neuvoston tehtävät.  
 
 

6. Muut asiat 
 
Puhuttiin siitä, että voitaisiin kutsua ukrainalainen edustaja jäseneksi.  

 
 
7. Seuraava kokous  

 
Seuraava kokous järjestetään torstaina 3.11.2022 klo 17.00 kaupungintalolla. 

 
 
8. Kokouksen päättäminen  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.  
 
 
 
 
 
Salossa 24.10.2022 
 
 
____________________  ____________________ 
Irma Iho   Terhikki Lehtonen 
puheenjohtaja    sihteeri  


