
 

INVANDRARRÅDETS MÖTE / MAAHANMUUTTAJANEUVOSTON KOKOUS  

Tid och plats / Aika ja paikka:  

2.4.2019 kl. 17.30  

Föreningshuset, Karis /Järjestötila, Karjaa 

 

Närvarande / Osallistujat: 

 Anna Barlow (ordf. puh.joht) 

Karin Ljung (sekreterare/sihteeri) 

Shakho Abid Sadiq  

Fawaz Arafeh 

Edibe Mustafa 

Maria Streng 

Jan Tunér 

Maj-Britt Malmén 

Karl von Smitten 

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

Mötet öppnas 17.40 och konstateras lagligt och beslutsförbart. 

Kokouksen aloittaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 

kokous aloitetaan klo. 17.40 ja todennetaan laillisuus  ja päätösvaltaisuus. 

§2 Godkännande av förra mötets protokoll  

 Protokollet godkänns. 



 Edellisen  kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Pöytäkirja hyväksytään.  

 

§3 Anmälningsärenden: 

- tolkning vid flerspråkiga seminarier 

Karin skall lägga publicera råden så snart hemsidan fungerar. 

 

- integrationsprogrammet 

Integrationprogrammet har gått till översättning och behandlas i Raseborgs social- 

och hälsovårdsnämnd 11.4.2019 

 

Ilmoitusasiat: 

- Tulkkauksesta monikielisissä seminaareissa 

Karin julkaisee maahanmuuttoneuvoston ohjeet, silloin kun on taas mahdollista 

päivittää maahanmuuttajatoimiston kotisivuja. 

 

- Kotouttamisohjelma 2019 -2023 

Raaseporin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kotouttamisohjelman 

11.4.2019 

 

§4 Arbetsgrupper 

 

- Samarbete med Resursbanken (inkl. Föreningshuset) 

- Makura mansgrupp och Makura kvinnogrupp har vardera två träffar i månaden.  

- ”Suomikerho” som är en grupp med diskussionsinriktad undervisning i finska pågår 

under våren. Resursbanken har anställt lärare Suvi Kaukonen för detta. Som hjälp 

har hon två frivilliga språkstöd.  

- Röda Korsets frivilliga har även annan verksamhet i lokalen.  



- Om verksamheten i Föreningshuset kommer bra igång och om det finns intresse 

att fortsätta efter Resursbanken-projektets slut så planeras det att söka fortsatt 

finansiering via Pomo west, leader.  

 

 

- Pop-up Axxell 

Utmaning att hitta en tid för besöket. Ett annat info- och diskussionsevenemang 

kommer  att hållas under våren i Föreningshuset. Maria, Edibe och Shakho 

ansvarar.  

 

 

- Lärkulla info och dialog tillfälle. 

Läkkulla har inte svarat på mail angående detta.  

 

- Evenemang om ”Hur är det mångkulturella samhället?"  

Författaren Quaisar Mahmood som skrivit boken ”Jakten på svenskheten” och 

invandrarrådet har varit i kontakt med honom och hans agent angående ett besök 

till Raseborg och framträdanden här. Detta skulle vara ett samarbete med 

”Bokkalaset” och ske under den första veckan i november. Tanken är att det skulle 

hållas en föreläsning på dagen ämnad för skolelever samt studeranden vid 

integrationsutbildningarna i Raseborg. Kvällens föreläsning skulle vara öppen för 

allmänheten. Till denna skulle politiker och tjänstemän bjudas in. Tolkning borde 

ordnas för att nå ut till en så stor publik som möjligt och möjliggöra deltagandet av 

personer som inte talar svenska.  Jan försöker ta reda på vad 

simultantolkningsutrustning kostar att hyra. Diskussion om Quisar Mahnmods 

begärda arvode på 5000€. Karin och Anna ansöker om finansiering. Edibe och 

Fawaz meddelade att de inte understöder initiativet till besöket på grund av det 

höga arvodet. 

 

 

Työryhmät 

 



- Yhteistyö Resurssipankki-hankkeen kanssa (sis. järjestötila) 

- Makuran miesryhmällä ja Maukran-naisryhmällä on kummallakin kaksi tapaamista 

kuukaudessa.  

-  Kevään aikana on viikoittainen Suomikerho, mikä on keskustelupainotteinen 

suomenkielinenryhmä maahanmuuttajille. Resurssipankki on palkannut opettajan 

Suvi Kaukosen pitämään kerhoa. Avustajaksi hänellä on kaksi vapaaehtoista.  

- SPR:n vapaaehtoisilla on myös toimintaa järjestötilassa.  

- Jos Järjestötilan toimintaa lähtee hyvin käyntiin ja jos löytyy tahtoa jatkaa 

Järjestötilan toimintaa Resurssipankki-hankkeen jälkeen, on mahdollista hakea 

jatkorahoitusta Pomo Westiltä (Leader).   

 

- Pop-up Axxell 

Haastellista löytää sopivaa aikaa Pop-up Axxellin tapahtumaan järjestämiselle. 

Maahanmuuttajaneuvosto tulee järjestämään Järestötilassa Info- ja 

keskustelutapahtuma kevään aikana. Maria, Edibe ja Shahko ovat tapahtuman 

vastaavia.   

 

- Keskustelu- ja infotilaisuus Lärkkullassa. 

Lärkkulla ei ole vastannut neuvoston vierailupyynnölle. 

 

- Tapahtuma ”Millainen on monikulttuurinen yhteiskunta?” 

Kirjailija Quisar Mahmood, joka on kirjoittanut kirjan nimellä ”Jakten på 

Svenskheten” (noin. haku ruotsalaisuudesta””). Maahanmuuttajaneuvosto on ollut 

yhteydessä häneen ja hänen agenttiin, ja keskustellut mahdollisesta vierailusta 

sekä  esityksistä Raaseporissa.  Esitykset tapahtuisivat yhteistyössä ”Bokkalaset”-

tapahtuman kanssa marraskuun ensimmäisenä viikkona.  Ajatuksena on, että 

Quaisar tekisi kaksi luentoja, yksi päivluoento lukiolaisille ja kotoutumisopiskelijoille 

ja toinen luento illalla, mikä olisi avoin kaikille. Poliitikot ja virkamiehet saisivat 

henkilökohtaiset kutsut tähän. Luennolle olisi hyvää järjestää tulkkausta, että myös 

heille,  jotka eivät puhu suomea, olisi mahdollisuus osallistua. Jan yrittää ottaa 

selvää paljonko simultaanitulkkauslaiteiden vuokraaminen maksaa. 

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenet keskustelivat Quisar Mahmoodin pyytämästä 



palkkiosta, mikä on 5000€. Karin ja Anna suunnitelevat rahoituksen hakemisen. 

Edibe ja Fawaz ilmoittivat, ettei kannatta vierailuehdotusta korkean palkkion takia.   

 

 

§ 5 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden 

 Muut asiat 

 Ei muita asioita 

 

§6  Nästa möte 

 Nästa möte tisdagen 3.9.2019 i stadshuset, Ekenäs. 

 Seuraava kokous 

 Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.9.2019 kaupungintalossa, Tammisaaressa.  

 

7§ Mötet avslutas 

 Mötet avslutas kl. 19 

Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyy klo. 19.  

 

Karin Ljung-Hägert 15.4.2019 


