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Aika

Tiistai 24.6.2015 klo 13.30-15:35

Tauko

klo 14:15-14:27

Paikka

Kaupungintalo, nvh 120

Kokouksen
osanottajat

Jäsen
Fischer Erwin, puh.joht.
Suorsa Angela, varapuh.joht.
Awad Jamal poistui klo 15:34
El Hassane Kaza
Györgyne Szanto Bernadett
Ishaya Dlovan Dankha
Sasa Dolinsek
Somani Aruna
Venn Kevin
Yoshiko Suzuki
Zaryanov Ivan
Hyvinvointipalvelujen edustus
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja
elinkeinotoimiston edustus

Jouni Röntynen,klo 14:07-15:28
Maire Mäki

Laukka Pasi

esittelijä, yhteisötoiminnan
päällikkö
sihteeri, monikulttuurisen työn
koordinaattori
Lakimies, Konsernipalvelut
Monikulttuurikeskus, Villa Victor

Sood Priyanka
Vierailijat:

Juha Jalkanen
Mia Lindberg

Käsitellyt asiat

1 - 10 §

Allekirjoitukset
Erwin Fischer
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Priyanka Sood
sihteeri

29.6.2015

Awad Jamal

Györgyne Szanto Bernadett
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1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Erwin Fisher avasi maahanmuuttajaneuvoston kokouksen klo 13.30

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maahanmuuttajaneuvoston päätös § 2
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin
esityslista. Todettiin, että Business Oulu ja Kansaneläkelaitos eivät olleet nimenneet
edustajia neuvostoon.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Maahanmuuttajaneuvoston päätös §3
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat valitaan siten, että kukin maahanmuuttajaneuvoston
jäsen on vuorollaan pöytäkirjantarkastajana aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Pöytäkirjankirjan tarkistajaksi valittiin täten Awad Jamal ja Györgyne Szanto Bernadett.
4§ Esittelykierros
Käytiin lyhyt esittelykierros.
5§ Oulun kaupungin puheenvuoro- Pasi Laukka
Pasi Laukka toivotti kaikki tervetulleeksi maahanmuuttajaneuvoston ensimmäiseen
kokoukseen. Maahanmuuttajaneuvoston toiminta on näin käynnistynyt tavoitteen
mukaisesti. Laukka lupasi tehdä parhaansa, että neuvoston kokouksiin saadaan
vierailijoiksi asiantuntijoita eri aloilta. Hän ilmoitti aikovansa edesauttaa sitä, että
maahanmuuttajaneuvostosta saadaan edustusta kaupungin eri työryhmiin.
6§ Maahanmuuttajaneuvoston toimintasäännöt
Toimintasäännöt käytiin läpi. Tarkennettiin, että pysyvillä asiantuntijajäsenillä ei ole
äänestysoikeutta. Tarkistettiin kaupungin lakimies Jalkasen Juhalta, että varajäsen ei voi
osallistua kokoukseen, jos varsinainen jäsen on itse paikalla.

7§ Kokouksen tekniset asiat ja pöytäkirjat
Päätettiin, että kokouskutsu lähetetään jatkossa kaikille sähköisesti. Jos varsinainen jäsen
on estynyt tulemasta kokoukseen, on varsinaisen jäsenen tehtävä itse pyytää varajäsentä
osallistumaan kokoukseen ja ilmoittaa asiasta maahanmuuttajaneuvoston sihteerille.
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Sihteeri kokoaa maahanmuuttajaneuvoston varajäsenten yhteystiedot ja lähettää ne
varsinaisille jäsenille
Päätettiin, että maahanmuuttajaneuvoston kokouspöytäkirjat tarkastetaan kokouspäivästä
kolmantena (3) arkipäivänä Oulun kaupungin kirjaamossa. Pöytäkirjan tulee olla valmis
viimeistään kokouspäivästä seitsemäntenä (7) arkipäivänä.
Maahanmuuttajaneuvoston pöytäkirjat tulevat nähtäville maahanmuuttajaneuvoston
internet-sivulle sen jälkeen kun pöytäkirja on tarkastettu ja sivu on avattu.
Pasi Laukka lupasi tarkistaa, onko maahanmuuttajaneuvoston jäsenillä mahdollisuutta
saada ouka.fi –sähköpostiosoitetta.
8§ Maahanmuuttajaneuvoston nettisivut
Päätettiin, luoda Maahanmuuttajaneuvosto@ouka.fi. – sähköpostiosoite. Päätettiin perustaa
maahanmuuttajaneuvoston omat nettisivut. Sivuston rakentaminen päätettiin käynnistää
elokuussa ja nettisivujen kehittämiseen nimettiin Angela Suorsa ja Dlovan Ishaya, jotka
toimivat yhteistyössä maahanmuuttajaneuvoston sihteerin kanssa.
9§ Syksyn kokousajat
Sovittiin syksylle seuraavat kokousajat:
7.9. klo 16.3029.10.- 30.10. Tampere Helsinki -matka, lokakuun kokous matkan aikana.
24.11. klo 16.3015.12. klo 16.30Sihteeri valmistelee lokakuun matkaohjelman ja esittää sen syyskuun kokouksessa.
10§ Muut asiat
Maahanmuuttajaneuvosto on saanut kutsun ”Right to choose” –seminaariin. Jäsenet, jotka
haluavat osallistua ilmoittavat sähköisesti sihteerille 15.8.2015 mennessä. Seminaariin
päätettiin lähettää kaksi edustajaa maahanmuuttajaneuvostosta. Jos ilmoittautuneita on
enemmän kuin kaksi, toimitaan esittelijän päätöksen mukaisesti. Seminaariin
osallistumisesta maksetaan palkkio. Maahanmuuttajaneuvoston koulutukseen osallistuneita
myös saavat kokouspalkkiot.

