
 

INVANDRARRÅDETS MÖTE / MAAHANMUUTTAJANEUVOSTON KOKOUS  

Tid och plats / Aika ja paikka:  

kl. 17.00 den 1.12.2020 

Teams 

Klo. 17.00, 1.12.2020 

Teams 
 

Närvarande / Osallistujat: 

Maria Streng (ordf./puheenjoht.) 

Karin Ljung (sekreterare/sihteeri) 

Edibe Mustafa 

Jan Tunér 

Nathalie Sallegren 

Karl von Smitten 

Holger Wickström 

 

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

 Mötet öppnades kl. 17 och konstaterades vara lagligt och beslutsförbart. 

  

Kokouksen aloittaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen. 

Kokous alkoi klo. 17 ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§2 Godkännande av föredragningslistan samt förra mötets protokoll. 

Medlem Jan Tunér förslog att man under §8 behandlade förslaget att även ersättare 

bör få PM från invandrarrådets möten. 

 Asialistan ja Viime kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 



Jäsen Jan Tunér ehdotti, että §8 alla käsiteltäisiin ehdotus, että myös varajäsenet 

saisivat maahanmuuttajaneuvoston pöytäkirjat.  

  

§3 Anmälningsärenden: 

- Undervisning för barn- och unga med invandrarbakgrund i Raseborg. 

 

Motionen gällande förberedande undervisning för barn med invandrarbakgrund 

har behandlats i stadsstyrelsen den 30.11 och remitterats till bildningsnämnden 

för behandling. Bildningsnämnden skall ge ett svar på motionen inom februari.  

 

- Story-telling evenemanget och ”kultur tillsammans”-projektbidrag 

 

Ansökan till Svenska kulturfonden skall göras under vintern 2021 när det finns 

mera konkreta planer för detta evenemang.  

 

- ETNO 

Inget att rapportera om detta.  

 

 

Ilmoitusasiat 

- Maahanmuuttajalasten ja -nuorten opetuksen järjestäminen Raaseporissa  

 

Aloite koskien valmistavan opetuksen järjestämistä maahanmuuttajataustaisille 

lapsille Raaseporissa on käsitelty kaupunginhallituksessa 30.11 ja aloite on lähetetty 

lausuntokierrokseen sivistyslautakunnalle, jonka täytyy antaa vastauksen 

helmikuussa.  

 

- Story-telling tapahtuma ja ”kultur tillsammans”-rahoitus 

Hakemus Svenska kulturfondenilta on mahdollista tehdä vasta talvena 2021 kun 

neuvosto on laatinut tarkemmat suunnitelmat tapahtumasta. 

 

-ETNO 

 

Ei raportoitavaa 

 

§4 Erfarenheter av integrationsarbete i Österbotten. Diskussion med  Vasas 
invandrarråds representant. 



 Trots många försök lyckades inte de österbottniska representanterna ansluta sig till 
mötet. Om de fortsättningsvis är villiga att delta, kan invandrarrådet bjuda in dem 
igen till nästa möte.  

 Kokemuksia kotouttamistyöstä Pohjanmaalla; keskustelua Vaasan 
maahanmuuttajaneuvoston edustajien kanssa.  

Useista yrityksistä huolimatta, Pohjanmaan edustajat eivät pystyneet liittymään 
etäkokoukseen.  

Jos he ovat edelleen kiinnostuneita, maahanmuuttajaneuvosto voisi kutsua heidät 
seuraavaan kokoukseen.  

 

§5 Kommunalval 2021 – Hur kunde invandrares delaktighet i valet förbättras? 

 Diskussion om hur dels politikers inblick i frågor som berör invandrare och 
integration, dels invandrares kunskap om kommunalvalet och kommunalpolitiken 
kunde förbättras. Förslag att invandrarrådet kunde ordna en valdebatt kring dessa 
med personer med invandrarbakgrund som den huvudsakliga målgruppen. Debatten 
kan ordnas mellan den 1.3-18.4. 2021. Det beslöts att invandrarrådet återkommer till 
detta förslag nästa möte.  

Kuntavaalit 2021 – Miten voitaisiin lisätä maahanmuuttajien osallisuutta 
vaaleihin? 

Keskusteltiin miten maahanmuuttajaneuvosto voisi edistää paikallispoliitikoiden 
tuntemusta maahanmuuttajiin ja kotouttamiseen liittyvistä asioista ja myös 
maahanmuuttajien tietoutta kuntavaaleista ja paikallispolitiikasta. Yksi ehdotus oli, 
että maahanmuuttajaneuvosto järjestäisi vaalikeskustelun näistä teemoista 
maahanmuuttajataustaiselle yleisölle. On mahdollista järjestää vaalikeskustelun 1.3-
18.4 välisenä aikana. Päätettiin, että palataan tähän ehdotukseen ensi kokouksessa.  

 

§6 Invandrarkoordinatorns lägesuppdatering  

De 20 kvotflyktingar som Raseborgs stad skulle ta emot år 2020 anländer till Finland 
och kommunen under 2021 på grund av korona situationen. 

För tillfället finns det ca. 60 personer i Raseborg som faller under integrationslagen. 

 Maahanmuuttajakoordinaattorin ajankohtaiskatsastus  

Raaseporin kaupunki oli valmistautunut vastaanottamaan 20 kiintiöpakolaista tänä 
vuonna. Korona-tilanteen vuoksi nämä henkilöt pystyvät saapumaan Suomeen vasta 
v. 2021 

Kotouttamislain alaisuuteen kuuluvia henkilöitä on täällä hetkellä noin 60.   

  



§ 7 Nämndmedlemmarnas aktualitetsuppdatering 

 Social- och hälsovårdsnämnden: Inget att rapportera. 

Bildningsnämnden: eventuella nedskärningar inom bildningen. Ny skolpsykolog tjänst 
skall tillsättas.  

 Lautakuntien jäsentien ajankohtaiskatsastus  

 Sosiaali- ja terveyslautakunta: ei raportoitavaa. 

Sivistyslautakunta: mahdolliset leikkaukset sivistystoimessa. Uusi koulupsykologin 
virka avataan Raaseporissa.  

 

§8 Övriga ärenden 

Förslag: PM från rådets möten skall även skickas till Reservmedlemmarna. Förslaget 
godkändes.  

 Muut asiat 

 Ehdotus: kokousten pöytäkirjat lähetetään myös varajäsenille. Ehdotus hyväksyttiin.  

 

§9 Nästa möte 

Nästa möte hålls 25.1 kl. 17. Om situationen tillåter så på plats i Föreningshuset i 
Karis, annars online via Teams. 

Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 25.1 klo. 17. Jos tilanne sallii, paikan päällä Järjestötilassa, 
Karjaalla. Muuten verkossa Teamsin kautta.  

 

§10 Mötet avslutas 

 Möten avslutades kl.  18.30 

 Kokouksen päättäminen  

 kokous päättyi klo. 18.30 

 

 


