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SALON KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 6   

Maahanmuuttajaneuvoston kokous  

Aika: Torstai 3.11.2022 klo 17.00 – 18.30 

Paikka: Kokoushuone Kataja, kaupungintalo  

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

Paulina Kolodziej 
 Saleh Saleh 
 Zyrifete Sadikaj 
 Ellen Chen   

Andi Mwegerano  Teams 
Janica Andstén  Teams 

 
Poissa: Olga Kulmala 
 Dusida Virtanen  

Taro Turtiainen 
 
 
  
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  
 
 

2. Keskustelua maahanmuuttajaneuvoston toiminnasta ja kokoonpanosta 
Irma aloitti kokouksen kertaamalla vähän, mikä maahanmuuttajaneuvosto on ja 
mikä sen tehtävä on. Irma painotti sitä, että jäsenten täytyy sitoutua 
maahanmuuttajaneuvostoon, mikäli ovat jäseniksi lupautuneet.  
 
Neuvoston on tarkoitus olla eri maista tulleiden ihmisten äänenä Salon kaupungilla. 
Jäsenet ovat linkkinä omiin yhteisöihinsä.  
 
Dusida Virtanen on ilmoittanut lopettavansa neuvostossa. Saleh Saleh on aloittanut 
neuvostossa, samoin Ellen Chen ilmoitti tulevansa mukaan neuvostoon.  
 
Puhuttiin, että olisi hyvä olla myös ukrainalainen edustaja.  

 
 
3. Saleh Saleh kertoo omalta osaltaan, millaisiin yhteisöihin hänellä on kontakteja  

Saleh kertoi omasta taustastaan ja kotimaastaan. Neuvoston jäsenenä hän toivoo 
voivansa vaikuttaa omalta osaltaan maahanmuuttajien asioihin Salossa.  
 
Myös Ellen Chen ja Paulina Kolodziej kertoivat itsestään. 
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Zyrifete kertoi itsestään, kulumisistaan ja siitä, ettei ole pystynyt pitkään aikaan 
osallistumaan kokouksiin.  
 
 

4. Maahanmuuttajaneuvoston esitteen uusimistyö – tilanne  
Saeko kertoi, että muutama kuva puuttuu vielä, muuten esite alkaa olla valmis. 
Pyritään samaan esite valmiiksi tämän vuoden aikana.  

 
 

5. Neuvoston suunnitelmat vuodelle 2023  
Irma oli sitä mieltä, että luovutaan aiemmin sovitusta mallista seurata 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien asialistoja.  
 
Marina toi terveiset ETNOSTA:  
Etnolla on meneillään ”Hyvien väestösuhteiden edistäminen” -hanke. Tavoitteena 
hankkeessa on kerätä tarinoita hyvistä ja huonoista väestösuhteista. Hanke 
järjestää työpajoja, joissa osallistujat kertovat erilaisista kokemuksistaan. Idea on 
se, että kutsutaan maahanmuuttajia ja haastatellaan ja pyydetään heitä 
kertomaan kokemuksistaan. Tavoitteena on tehdä kirja kokemuksista ja 
kertomuksista. Sovittiin, että Marina hankkii lisätietoa ja asiaan palataan.  
 
ETNO itsessään ei varmaan jatka entisellään, mutta jatkuu todennäköisesti jollain 
muulla tavalla.  
 
Puheenjohtaja vaihtuu ensi vuonna: Saekosta tulee puheenjohtaja.  
 

 
6. Muut asiat  

Marina toi kokoukseen esitteitä ukrainalaisille tarkoitetusta etäneuvonnasta.  
 
 
7. Seuraava kokous  

Neuvoston seuraava kokous ja samalla pikkujoulut pidetään 8.12.2022 klo 17.00, 
Musine (varalla Bhanchha Ghar).  
 
 

8. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 
 
 
 
 
Salossa 15.11.2022 
 
 
____________________  ____________________ 
Irma Iho   Terhikki Lehtonen 
puheenjohtaja    sihteeri  
 
 

 


