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§8
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Romanityöryhmä toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Kettunen ja sihteeriksi
Ramona Grönstrand
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§9
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Romanityöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajat
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Salmi ja Tiina Sarparanta
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§ 10
Romanioppilaiden muistaminen Kielipesä -kerholla 2.6.2018

Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi
Kajaanin romanityöryhmä on vuosittain muistanut paikallisia peruskoulunsa ja/tai
ammattiopintonsa päättäviä romanioppilaita pienellä rahastipendillä ja
kakkukahveilla Kielipesäkerholla Lohtajan nuorisotalolla koulujen päättäjäispäivänä,
joka tänä vuonna on lauantai 2.6.2018

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Työryhmä toteaa peruskoulusta tai 2. asteen opinnoista valmistuvien
romanioppilaiden muistamisen olevan hyvän käytännön, jota halutaan jatkaa myös
tulevaisuudessa. Tämän muistamisperinteen kautta romanityöryhmä haluaa
kannustaa romaninuoria opiskelemaan ja saattamaan opintonsa päätökseen.
Päätetään myöntää tänä keväänä Kajaanissa peruskoulunsa päättäville
romanioppilaille kullekin 50 euron suuruinen stipendi paikallisromanityöryhmän
nimissä. Jenni Kettunen ja Ramona Grönstrand huolehtivat stipendien hankinnasta,
Ramona Grönstrand järjestää kakkukahvit kielipesäkerholla 2.6.2018.

Päätös
Romanityöryhmä hyväksyi ehdotuksen.
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§ 11
Alueellisen romaniasiainneuvottelukunnan kuulumiset
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi
Työryhmän puheenjohtaja Jenni Kettunen välitti suunnittelija
Henry Lindgrenin puolesta Pohjois-Suomen alueellisen
romaniasiainneuvottelukunnan (A- RONK) kuulumiset
työryhmälle:
Pohjois-Suomen alueellinen Romaniasiain neuvottelukunta on
kevään 2018 aikana yhdessä muiden alueellisten
neuvottelukuntien kanssa osallistunut uuden romanipoliittisen
ohjelman laatimiseen. Pohjois-Suomen A-RONK on myös
muiden Suomen alueellisten neuvottelukuntien tavoin ollut
kuultavana myös tulevaan maakuntauudistukseen liittyvissä
asioissa. Maakuntauudistuksen jälkeen alueellisten
Romaniasiain neuvottelukuntien määrä kasvaa Suomessa
neljästä viiteen. Muista Maakuntauudistuksen alueellisten
neuvottelukuntien toimintaan tuomista muutoksista tiedotetaan
myöhemmin. Suunnittelija Henry Lindgren aikoo syksyn 2018
aikana kutsua koolle myös Pohjois-Suomen
Maakuntauudistuksen kunnallisesti nimetyt romaniasioiden
yhteyshenkilöt (Kajaanissa Matti Heikkinen, varahenkilö Päivi
Ahola-Anttonen) sekä paikallisten romanityöryhmien
puheenjohtajat keskustelemaan uudistuksen mukanaan
romanityöhön tuomista muutoksista ja niihin varautumisesta.
Henry Lindgren ilmoittaa myös, että vuosittaiset Romaniasiain
neuvottelukuntien päivät järjestetään tänä vuonna Helsingissä
lokakuun 1.-2. päivä. Kajaanin paikallisromanityöryhmän
paikalle lähettämät edustajat valitaan työryhmän seuraavassa
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja 2/2018
Romanityöryhmä
§ 12
Elämää varten – Kainuun romanihankkeen esittely/
Helena Ahonen ja Ramona Grönstrand
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi
Uuden hankkeen hankepäällikkö,Kainuun opiston rehtori
Helena Ahonen ja hankeasiantuntija Ramona Grönstrand
vahvistivat uuden hankkeen toteutuvan. Kaksivuotisen
hankkeen nimeksi tulee Elämää varten – Kainuun
romanihanke ja sitä hallinnoi Kainuun opisto, muita rahoittajia
ja yhteistyökumppaneista ovat Kainuun liitto, Kainuun SOTE
ja Kajaanin kaupunki. Yhteistyössä TE-toimiston kanssa
toteutetaan myös rinnakkaishanke, joka tulee olemaan
hankkeen kohderyhmälle räätälöity työvoimakoulutus
työnhakutaitojen kehittämiseksi.
Helena ja Ramona kertovat hankkeen sisällöstä seuraavaa:
Elämää varten -hanke parantaa Kainuussa asuvien romanien
työllistymistä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja
tutkintojen loppuun saattamista, sekä kasvattaa
romaniväestön omaa osallisuutta. Hanke pyrkii tavoittamaan
laajasti romaneita, viranomaisia ja työnantajia Kainuun
alueella. Se pyrkii myös rakentamaan yhteistyömalleja ja
luottamuksen ilmapiiriä työnantajien ja paikallisten työikäisten
romanien välille ja siten parantamaan romanien
työnsaantimahdollisuuksia alueella.
Hanke toteuttaa uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2)
toimenpiteitä ja vahvistaa myös paikallista romanityötä
Kainuussa. Hanke tulee kahden toimintavuotensa aikana
työllistämään yhden romanihenkilön kokopäiväisesti ja toisen
puolipäiväisesti. Lisäksi hankkeessa tulee toimimaan
tuntiperusteisesti hankepäällikön lisäksi Kainuun opiston
opinto-ohjaaja. Hankkeen aloitusseminaari pidetään Kainuun
opistolla maanantaina 24.9.2018 klo 9.00-16.00. Tästä
tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 13
Romanityöryhmästä tiedottaminen kaupungin virallisilla internet –sivulla ja muissa
tiedotus- kanavissa

Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi
Kevään aikana on eri yhteyksissä tullut esille niin kuntalaisten kuin
viranomaistenkin näkökulmasta vähäiset ja osin puutteelliset tiedot Kajaanin
paikallisromanityöryhmästä, sen toiminnassa ja tavoitteista. Asian korjaamiseksi
pohditaan työryhmästä ja sen toiminnasta tehtävän tiedotuksen parantamista
kaupungin sisäisillä ja ulkoisilla internet -sivuilla. Romanityöryhmän tiedot
päivitetaan kaupungin internet -sivuilla. Lisäksi harkinnassa on pienen esitteen
laatiminen paikallisromanityöryhmän toiminnasta jaettavaksi eri tilaisuuksissa,
seminaareissa ja esim.messuilla.
Päätetään kutsua Maakuntauudistuksen valmisteluissa romaniasioista vastaava
Matti Heikkinen mukaan romanityöryhmän seuraavaan kokoukseen ensi syksynä.
Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 14
Romanityöryhmän taloustilanne toukokuussa 2018
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi

Puheenjohtaja esittelee työryhmän talousraportin toukokuulta 2018.
Kajaanin kaupungin romanityöryhmälle vuonna 2018 myönnetystä 2000 euroan
määrärahansta on 22.5.2018 mennessä käytetty työryhmän kuluihin (matka- ja
majoituskulut, kokouskulut, oppilaiden muistamiset, muut tarvikehankinnat) käytetty
900 euroa, määrärahaa jäljellä syyskaudeksi siis 1100 euroa.
Syyskaudella työryhmän määrärahasta kustannetaan 1-2 osallistujaa
Valtakunnallisille romaniasiain neuvottelupäiville lokakuussa 2018.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 15
Tiedoksi merkittävät asiat 24.5.2018 kokouksessa
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
Uusi romanipoliittinen ohjelma ROMPO2 on ilmestynyt 18.5.2018. Jenni Kettunen
tilaa Romaniasiain neuvottelukunnalta ohjelman painettuja kappaleita Kajaaniin
romanityöryhmän ja kaupunkiorganisaation käyttöön.
Kajaanin romanityöryhmässä mukana olevien jäsenorganisaatioiden kuulumisia
romanityön kentältä:
-Kajaanin Poliisi/Tiina Sarparanta: Alkukesä ollut rauhallisempaa aikaa poliisin
työkentällä. Alkavan Elämää varten –hankkeen yhteistyötä poliisin kanssa pidetään
hyvänä ajatuksena. Harkitaan romaniyhteyshenkilön nimeämistä poliisin kanssa
tehtävään yhteistyöhön.
-Kajaanin Ev.lut. seurakunta/Anneli Kemppainen: Seurankunta ei tänä kesänä
järjestä aiempina kesinä pidettyä romaniperheiden viikonloppuleiriä vähentyneiden
resurssien vuoksi. Seuraavan vuoden 2019 Yhteisvastuu keräyksen teema on nyt
tiedossa ja se tulee olemaan: Lasten ja nuorten koulutuksen tukeminen.
Romanityöryhmän kokoukseen kutsutaan syksyllä mukaan Kajaanin srk:n
yhteiskunnallisen työn pappi Nuusa Parkkinen.
-SOTE/Päivi Ahola-Anttonen: Soten tärkeitä palveluja romanityöryhmän tiedoksi,
mm. välitystilipalvelu, asumisen ohjaus, aikuissosiaalipalvelujen piiriin mahdollisesti
tulossa myös välivuokrauspalvelu. SOTE:n palvelujen kehittämiseksi perustettu
asiakaskehittäjäryhmä.

Kajaanin romanityöryhmän seuraava kokous pidetään torstaina 20.9.2018 klo 12.00
– 15.00 Kainuun opistolla, Mieslahdessa (kokoustilan tiedot ilmoitetaan
myöhemmin).
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Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

