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Aika

Maanantai 19.12 klo 12:18–16:50

Paikka

Villa Victor, Torikatu 23

Kokouksen
osanottajat
Fischer Erwin, puh.joht.
Suorsa Angela, varapuh.joht.
Dolinšek Saša
El Hassane Kazza
Györgyne Szanto Bernadett
Ishaya Dlovan
Somani Aruna
Venn Kevin
Yoshiko Suzuki

Sivistys ja kulttuuripalveluiden
edustus

Antti Koistinen 13:30 – 15:23

Laukka Pasi

esittelijä, yhteisötoiminnan
päällikkö
sihteeri, monikulttuurisen työn
koordinaattori

Huumonen Henri

Käsitellyt asiat

77 - 84 §

Allekirjoitukset
Erwin Fischer
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Huumonen Henri
sihteeri

22.12.2016
El Hassane Kazza

Györgyne Szanto Bernadett
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77. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

78. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin El Hassane Kazza ja Györgyne Szanto
Bernadett.
79. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (työpaja)
Ennen työpajaa Mia Lindberg esitteli maahanmuuttajaneuvoston budjetin.
Kokouksessa päätettiin, että budjetti tarkastetaan kvartaaleittain. Lisäksi
ehdotettiin, että rahaa voisi käyttää myös siihen, että tavataan
kaupunginvaltuutettuja esimerkiksi urheilutapahtumassa.
Henri Huumonen piti työpajan, jonka aiheena oli toimintasuunnitelma tammikesäkuulle 2017. Neuvoston jäsenet tekivät työryhmissä toimintasuunnitelman
kevätkaudelle. Sihteeri kirjoittaa toimintasuunnitelman tietokoneella puhtaaksi
ja lähettää sen maahanmuuttajaneuvoston jäsenille. Jäsenet voivat vielä
kommentoida sitä. Tämän jälkeen toimintasuunnitelma viimeistellään.
Työpajassa päätettiin kolme päätavoitetta kevätkaudelle 2017, jotka ovat:
1)
Maahanmuuttajien
osallistumisen
vahvistaminen
kunnalliseen
päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
2) Maahanmuuttajaneuvoston näkyvyyden vahvistaminen.
3) Yhteistyön ja tiedonvaihdon edistäminen Suomessa ja kansainvälisellä
tasolla.
Päätettiin, että jokainen ryhmä ottaa vastuun yhdestä tavoitteesta. Ryhmässä
yksi olivat Dilo Ishaya, Angela Suorsa ja Aruna Somani, jotka ottavat
päävastuun tavoitteesta 1. Ryhmässä kaksi olivat Bernadett Györgyne Szanto,
Suzuki Yoshiko ja Saša Dolinšek, jotka ottavat päävastuun tavoitteesta 2.
Ryhmässä kolme olivat Erwin Fischer, Kazza El Hassane ja Kevin Venn, jotka
ottavat päävastuun tavoitteesta 3.
80. Toimintakertomus vuodelta 2016
Kokouksessa päätettiin, että sihteeri kirjoittaa toimintakertomuksen vuodelle
2016. Lisäksi päätettiin, että sihteerille ilmoitetaan kaikki muut asiat,
esimerkiksi tilaisuudet ja matkat, joita ei löydy pöytäkirjoista. Lisäksi
toimintakertomukseen kirjoitetaan OPS 2016 -työskentelystä.
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81. Kevään 2017 kokousaikataulut
Päätettiin, että maahanmuuttajaneuvostolla on kuusi kokousta kevätkaudella:
kolme perinteistä kokousta, yksi kokous reissussa, yksi tapaaminen
kaupunginhallituksen
kanssa
ja
yksi
yhteinen
seminaari
organisaatiomuutokseen liittyen.







26.1 klo 16.30 kokous
helmikuu työpajapäivä/seminaari (päivämäärä tarkentuu myöhemmin)
28.3 klo 16.30 kokous
25.4 klo 16.30 kokous
Toukokuun kokous (reissussa, päivämäärä tarkentuu myöhemmin)
Huhti-toukokuu: tapaaminen kaupunginhallituksen kanssa. Kokouksessa
päätettiin, että kutsutaan kaupunginhallituksen jäsenet Villa Victoriin.
Päätettiin, että tarjotaan kaupunginhallitukselle kolme vaihtoehtoa
tapaamiselle: 17.5 keskiviikko, 24.5 keskiviikko tai joku päivä huhtikuun
lopulla. Sihteeri selvittää asian kaupunginhallituksen kanssa.

Lisäksi
päätettiin,
että
pyydetään
yhteen
kokoukseen
vieraaksi
vanhusneuvosto. Kysytään vanhusneuvoston sihteeriltä, mihin kokoukseen he
voisivat osallistua. Sihteeri selvittää asian.
82. Info: kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan siirto sivistys ja
kulttuuripalveluihin
Pasi Laukka kertoi kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikön siirrosta
konsernihallinnosta sivistys- ja kulttuuripalveluihin tammikuun 2017 alussa.
Rahoitukseen siirto ei vaikuta. Tammikuussa järjestetään ensimmäinen info
sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Helmikuussa kokoontuvat toimikunnat.
Maaliskuussa tehdään maahanmuuttoon liittyviä isompia taustavalmisteluita.
83. Oulu Loves Me –rasisminvastainen viikko
Rasisminvastainen viikko järjestetään 20.3 -26.3. Avaustapahtuma järjestetään
perjantaina 17.3. Kirjastolla järjestetään vaalipaneeli 21.3. Päätettiin, että
maahanmuuttajaneuvosto osallistuu paneelin järjestämiseen yhteistyössä
Moniheli ry:n kanssa. Aruna Somani osallistuu seuraavaan Oulu Loves Me –
rasisminvastaisen viikon suunnittelupalaveriin. Lisäksi Villa Victor järjestää
yhteistyössä maahanmuuttajaneuvoston kanssa yhteisen esittelypisteen
kirjastolla 21.3, jossa esitellään molempien toimintaa ja jaetaan esitteitä.
Paneelikeskusteluun toivottiin kaikista puolueista kärkiehdokkaita. Päätettiin,
että kaikki neuvoston jäsenet ottavat vastuuta mainostamisesta. Paneelin
puheenjohtajaa ei vielä päätetty.
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84. Muut asiat
Respect-kampanja: Päätettiin, että maahanmuuttajaneuvosto tukee kampanjaa
pienellä
rahasummalla.
Hankkeesta
tulee
esittely
tammikuussa
maahanmuuttajaneuvoston kokoukseen. Pyydetään tasa-arvotoimikunnan
puheenjohtaja Markku Eilola-Jokivirta tammikuun kokoukseen.
Pop-up-urheilupäivä:
Maahanmuuttajaneuvosto
järjestää
yhteistyössä
Lähirähinän kanssa Pop-up-urheilupäivän 29.12.2016 klo 11–15 Heinäpään
palloiluhallissa. Kokouksessa sovittiin tehtävänjako ja vastuualueet.

