Pöytäkirja maahanmuuttajaneuvoston kokouksesta 6.2.2108 klo.17.30–18.45,
Tammisaaren kirjastossa
Läsnäolijat:
Karin Ljung (sihteeri), Maj-Britt Malmén, Karl Von Smitten, Fawaz Arafeh, Edibe Mustafa, Anna Barlow,
Maria Streng, Shakho Abid Sadiq, Jan Tunér.

§1

Kokouksen avaus sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sihteeri Karin Ljung avasi kokouksen ja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, joka lyhyesti
tarkoittaa, että kokous oli kutsuttu hyvissä ajoin ja läsnä olevia jäseniä oli tarpeeksi paikalla (kaikki). Karin
nosti esiin kielelliset haasteet neuvoston sisällä, kun osa jäsenistä ei ymmärrä suomea ja toinen osa ei
ymmärrä ruotsia. Karin huomautti, että tämä on todellisuutta maahanmuuttajille, että aina ei ymmärrä
mitä sanotaan sekä aikaa on varattava tulkkaukseen muille.

§2

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenten esittely

Kaikki neuvostossa esittelivät itsensä ja kertoivat lyhyesti taustoistaan sekä töistään. Ryhmässä on
edustettuna monta kansallisuutta ja ammattiryhmää.

§3

Lyhyt esittely maahanmuuttajaneuvoston tarkoituksesta ja tehtävistä

Maahanmuuttajaneuvosto keskusteli kaupunginhallituksen pöytäkirjan pohjalta (Dnr:837/2107), neuvoston
tehtävistä ja tarkoituksesta. Karl von Smitten kertoi, miten prosessi maahanmuuttajaneuvoston
perustamisesta lähti käyntiin, sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Hän myös rinnasti toiseen
kansalaisneuvostoon, vanhusneuvostoon. Maahanmuuttajaneuvostolla ei ole päätäntävaltaa eikä
myöskään budjettia. Neuvosto saa kuitenkin esittää ehdotuksia eri lautakuntiin, koskien maahanmuuttajiin
ja kotoutumiseen liittyviä asioita. Kaupunginvaltuusto, kaupunki ja eri lautakunnat voivat myös pyytää
maahanmuuttajaneuvostoa ottamaan kantaa sekä esittämään kantansa, näihin liittyviin kysymyksiin.
Sihteeri toi esiin neuvoston mahdollisuuksista vaikuttaa kaupungin kotouttamistyöhön, osallistumalla
kotouttamisohjelman työstämiseen.
Maria Streng ehdotti, että neuvosto voisi tehdä yhteistyötä muiden paikkakuntien
maahanmuuttajaneuvostojen kanssa ja näin nähdä, miten he työskentelevät.
Tämä maahanmuuttajaneuvosto on ensimmäinen laatuaan Raaseporissa, joten sen tarkoitus ja työskentely,
eivät ole vielä alussa muovautuneet, vaan jotain, joka tulee löytämään muotonsa ajan mukaan.
Maahanmuuttajaneuvostolla on myös tärkeä symbolinen tarkoitus, saada maahanmuuttajataustaisia
kuntalaisia enemmän esille ja julki, sekä monikulttuurista Raaseporia ja asioita, jotka koskevat näitä.
Keskusteltiin myös siitä, kenelle maahanmuuttajalle neuvosto on tarkoitettu. Koskeeko se kaikkia
maahanmuuttajia, sisältäen myös turvapaikanhakijat ja paperittomat, vai pelkästään heitä, joilla on

oleskeluluvat. Huomioitiin myös sitä, että on vaikea tavoittaa Meltolan vastaanottokeskuksessa asuvia sekä
voidaanko heitä pitää kuntalaisina. Neuvosto pääsi kuitenkin yhteisymmärrykseen ja päätti, että toistaiseksi
neuvosto on kaikille maahanmuuttajille Raaseporissa, huolimatta virallisesta statuksesta.

§4

Puheenjohtajan valinta

Karl von Smitten painotti, että puheenjohtajan tulisi olla joku ”maallikkoista”, ts. ei valittaisi häntä tai MajBritt Malménia, jotka ovat maahanmuuttajaneuvoston jäseninä, kansanvalittujen roolissa.
Shakho Abid Sadiq nimitti Anna Barlown puheenjohtajaksi maahanmuuttajaneuvostossa. Anna Barlow
hyväksyi nimityksen ja muut neuvoston jäsenet hyväksyivät ehdotuksen. Anna Barlow valittiin näin ollen
maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2019.

§5

Jäsenten valinta kotouttamisohjelman työryhmään

Edibe Mustafa ja Shakho Sadiq ilmoittivat kiinnostuksensa toimia jäseninä, kotouttamisohjelman
työryhmässä. Ehdotus hyväksyttiin muiden jäsenten osalta. Edibe Mustafa ja Shakho Sadiq valittiin jäseniksi
työryhmään, kotouttamisenedistävään ohjelmaan.

§6

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenten hyväksyntä, nimien ja yhteystietojen julkaisemiseen,
kaupungin kotisivuilla

Kaikki jäsenet hyväksyivät sen, että maahanmuuttajaneuvoston jäsenten nimet, saavat näkyä kaupungin
kotisivuilla. Anna Barlow ja Maria Streng halusivat ainoastaan sähköpostinsa näkyville kotisivuille, muut
jäsenet hyväksyivät myös puhelinnumeronsa julkaisemisen. Valokuvat jäsenistöstä tulevat myös näkyville.
Nämä otetaan mahdollisesti ensi kokouksessa.
Sihteeri Ljung ehdotti, että lyhyet esittelyt jäsenistä, voitaisiin myös julkaista kotisivuilla. Jan Tunér toivoi,
että kaikilla olisi mahdollisuus lukea esittelyt ennen julkaisua. Hän myös ehdotti, että jäsenten eri kielten
osaaminen mainittaisiin. Ehdotettiin myös, että nämä esittelyt voitaisiin kääntää eri kielille, kuten arabiaksi,
kurdiksi, venäjäksi, dariksi ja englanniksi.

§7

Seuraava kokous

Seuraavan kokoukseen toivottiin keskustelua ja esitystä siitä, mitä Raaseporin kotouttamisentyön parissa
tapahtuu, jotta saataisiin parempaa yleiskuvaa tästä.
Ennen seuraavaa kokousta, Anna Barlow pyysi jokaista miettimään, mihin maahanmuuttaja ja
kotouttamisen liittyviin asioihin, on itse perehtynyt tai on kiinnostunut, joka on omasta mielestä tärkeää, ja
esittää nämä seuraavassa kokouksessa. Kotouttaminen ruotsiksi oli aihe, joka jo nyt herätti keskustelua ja
johon monen mielestä olisi hyvä panostaa.

Sihteeri Ljung toivoi myös, että seuraavassa kokouksessa keskusteltaisiin uudesta kotouttamisohjelmasta,
joka koostetaan kevään aikana.
Seuraava kokous pidetään 16.4.2018 klo. 17.30, Tammisaareen maahanmuuttajatoimistossa.

Karin Ljung 9.2.2018

