
 

INVANDRARRÅDETS MÖTE / MAAHANMUUTTAJANEUVOSTON KOKOUS  

Tid och plats / Aika ja paikka:  

kl. 17.00 den 28.02.2022 

Stadshuset, Raseborgsvägen 37, Ekenäs 

Klo. 17.00, 28.02.2022 

Kaupungintalo, Raaseporintie 37, Tammisaari 
 

Närvarande / Osallistujat: 

Karin Ljung (sekreterare/sihteeri) 

Hasan Ahmadi 

Khalid El-Moutacim 

Edibe Mustafa 

Jan Tunér 

Nathalie Sallegren  
Maria Streng 
Seppo Lintuluoto 
Christina Landén 
Hans Löflund (Tolk/ tulkki)  
 

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet. 

Mötet öppnades kl. 17 och konstaterades lagligt och beslutförbart 

Kokouksen aloittaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous aloitettiin klo. 17 ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§2 Presentationsrunda 

 Rådets medlemmar presenterade sig själva.  



 Esittelykierros  

 Neuvoston jäsenet esittelivät itsensä.  

  

§3 Genomgång av rådets uppgifter 

 Rådets uppgifter gicks igenom och diskuterades. Se bilaga.  

 Maahanmuuttajaneuvoston tehtävien läpikäynti 

 Käytiin läpi neuvoston tehtävät ja keskusteltiin. Kasto liite.  

 

 

§4 Val av ordförande och vice ordförande 

 Jan Turnér nominerades till ordförande av tidigare ordförande Maria Streng. 
Nomineringen motiverades med Tunér aktiva deltagande i rådet sedan år 2018.  
Nomineringen godkändes enhälligt.  Tunér nominerade Nathalie Sallegren till vice 
ordförande. Nomineringen godkändes enhälligt.  

 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

 Entinen puheenjohtaja Maria Streng nimitti Jan Tunérin puheenjohtajaksi. Streng 
perusteli nimityksensä sillä, että Tunér on aktiivisesti osallistunut neuvoston työhön 
vuodesta 2018 lähtien. Nimitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tunér nimitti Nathalie 
Sallegrenin varapuheenjohtajaksi. Nimitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

§5 Val representanter till integrationsprogrammets arbetsgrupp 

  Edibe Mustafa och Khalid el-Moutacim valdes till rådets representanter för 
integrationsprogrammets arbetsgrupp. 

 Kotouttamisohjelman työryhmän edustajien valinta.  

Edibe Mustafa ja Khalid el-Moutacim valittiin neuvoston edustajiksi 
kotouttamisohjelman työryhmään.  

§6 Invandrarkoordinatorns lägesuppdatering  

 Invandrarkoordinatorn gav en lägesuppdatering gällande den ukrainska flyktingkrisen 
samt andra aktuella ärenden inom integrationsarbetet i Raseborg. 

 Maahanmuuttajakoordinaattorin ajankohtaiskatsastus 

 Maahanmuuttajakoordinaattori antoi ajankohtaiskatsauksen liittyen ukrainalaisten 
pakolaiskriisiin ja muista ajankohtaisista asioista kotouttamistyössä Raaseporissa.  



 

§7 Nämdemedlemmarnas lägesuppdatering 

 Inget att rapportera 

  

 Lautakuntien jäsentien ajankohtaiskatsastus 

 Ei raportoitavaa 

   

 

§8 Övriga ärenden 

Medlem Lintuluoto föreslog att invandrarrådet bör ta ställning för stadens initiativ 
att stöda ukrainska flyktingar. Förslaget stöddes enhälligt. Ordförande Jan Tunér 
skriver en åsiktsyttring till stadsstyrelsen i samarbete med sekreterare Ljung-Hägert.  

Ordförande Tunér lyfte fram som övrigt ärenden att för att kunna arbeta enligt 
målsättningarna för rådet, behöver rådet få synlighet så att allmänheten och speciellt 
personer med invandrarbakgrund, vet att rådet existerar. Ett förslag är vara i kontakt 
med Västra Nyland samt Etelä-Uusimaa och be dem göra en artikel om rådet. Efter 
diskussion beslöts dock att återkomma till ärendet på nästa möte.  

Ordförande Tunér föreslog att en välkomstfest kunde ordnas för de anlända 
kvotflyktingarna bland annat så att rådets medlemmar fick kontakter till denna 
grupp. De beslöts att festen kan ordnas i samarbete med invandrartjänsten i maj.  

 Muut asiat 

Jäsen Lintuluoto ehdotti, että maahanmuuttajaneuvoston pitäisi osoittaa tukensa 
kaupungin aloitteeseen, jossa tuetaan ukrainalaista pakolaista. Neuvosto tuki 
ehdotusta yksimielisesti. Päätettiin, että puheenjohtaja Jan Tunér kirjoittaa 
lausunnon kaupunginhallitukselle yhdessä sihteeri Ljung-Hägertin kanssa.   

Puheenjohtaja Tunér otti esiin muuna asiana, että voidakseen toimia neuvoston 
tavoitteiden mukaisesti maahanmuuttajaneuvoston täytyy saada enemmän 
näkyvyyttä, että kansalaiset ja etenkin maahanmuuttajataustaiset tietävät, neuvosto 
on olemassaolosta.  Ehdotus oli olla yhteydessä Västra Nylandiin  ja Etelä-
Uusimaahan ja pyytää heitä tekemään artikkeli neuvostosta. Keskustelun jälkeen 
päätettiin, että palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.  

Puheenjohtaja Tunér ehdotti, että tervetulojuhla voisi järjestää saapuneille 
kiintiöpakolaisille mm niin, että neuvoston jäsenet saisivat yhteyden tähän ryhmään.. 
Päätettiin, että juhla voidaan järjestää maahanmuuttajapalveluiden kanssa 
toukokuussa.  

 



§9 Nästa möte 

 Nästa möte hålls den 13.4 klo. 17 i stadshuset i Ekenäs. 

Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 13.4 klo. 17 kaupungintalossa, Tammisaaressa.  

 

§10 Mötet avslutas 

 Mötet avslutades kl. 19.15 

 Kokouksen päättäminen  

 Kokous päätettiin klo. 19.15.  


