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Kajaanin kaupungin romanityöryhmän tehtävät

Poikkihallinnollisten romanityöryhmien tehtävänä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
romanien näkökulmasta ja lisätä paikallisen romaniväestön yhteiskunnallista osallisuutta,
kehittää romaniväestön mahdollisuuksia vaikuttaa omiin taloudellisiin,

koulutuksellisiin,

sosiaalisiin ja sivistyksellisiin elinolosuhteisiinsa. Myös suvaitsevaisuuden edistäminen,
syrjinnänvastainen työ ja asennekasvatus ovat tärkeä osa työryhmän toimintaa. Työryhmä
tukee toiminnallaan aktiivisesti romanikielen ja –kulttuurin ylläpitämistä sekä vahvistaa näin
romanien omaa kulttuuri-identiteettiä. Paikallisella romanityöryhmällä on tärkeä rooli yhteistyön
rakentajana ja ylläpitäjänä romaniväestön ja paikallisten viranomaisten välillä. Romanityöryhmä
tekee tiiviistä yhteistyötä myös Pohjois-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan
(ARONK) kanssa, jonka kokouksiin osallistuvat työryhmän nimetyt edusajat. Paikallisten ja
alueellisten toimijoiden lisäksi Kajaanin romanityöryhmä on tiiviissä yhteistyössä Sosiaali- ja
terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Opetushallituksen
(OPH),Valtakunnallisen

romaniasiainneuvottelukunnan

(RONK)

sekä

romanityön toimijoiden kanssa.
Kajaanin romanityöryhmän jäsenet toimikaudelle 2017-2021
Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

Kaupunginhallitus

Eila Aavakare

Timo Meriläinen

Paikallinen romaniyhteisö

Paikallinen romaniyhteisö

Ramona Grönstrand
(sihteeri)
Rickhard Långström
(varapj.)

Kainuun työvoiman palvelukeskus Sirkku Salmi

Kati Savela

Kajaanin ev.lut. seurakunta

Anneli Kemppainen

Markus Hytönen

KOY Kajaanin Pietari

Jaana Leppänen

Risto Korhonen

Kainuun sote

Päivi Ahola-Anttonen Katri Kaltiola

Kainuun poliisi

Tiina Sarparanta

Kajaanin kaupunki

Jenni Kettunen (pj.)

Silvo Leinonen

valtakunnallisten

Toimintasuunnitelma
2018-2019
Romanityöryhmä

Erityiset painopistealueet:

1. Uuden valtakunnallisen romanipoliittisen ohjelman toteuttaminen työryhmän
toiminnassa
Uusi valtakunnallinen romanipoliittinen ohjelma (ROMPO2) vuosille 2018-2022 astuu
voimaan kevään 2018 aikana. ROMPO2:n yleistavoitteena on edistää romanien
osallisuutta

ja

yhdenvertaisuutta

elämän

eri

osa-alueilla

valtavirtaistamalla

yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen osaksi yhteiskunnan eri toimintoja.
Kajaanin

romanityöryhmä

toiminta

tulevalla

toimikaudella

2018-2019

perustuu

ROMPO2:n linjauksiin ja maakuntauudistuksen yhteydessä suunnitteilla olevien
maakunnallisten romaniohjelmien (MAARO) sisältöihin.
Tavoitteet: Romanityöryhmä tukee toimillaan romanien integraatiota, osallisuutta sekä
kielellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten oikeuksien myönteistä kehitystä alueellamme.
Toimenpiteet: Työryhmä tiedottaa paikallisia viranomaisia, yhteistyötahoja sekä
romaniväestöä ROMPO2:een ja maakuntauudistukseen liittyvissä asioissa. Työryhmä
järjestää tarpeen mukaan kuulemistilaisuuksia ja kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa
asiantuntijoita.
Aikataulu: ROMPO2:n julkistamisesta (kevät 2018) toimikauden loppuun.
Vastuutahot: Kajaanin romanityöryhmä
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Yhteistyö Kainuun romanihankkeen kanssa
Kainuun opisto on hakenut kaksivuotista ESR –rahoitteista hanketta. Hankkeessa
mukana ovat myös Kajaanin kaupunki, Kainuun liitto ja Kainuun SOTE. Toteutuessaan
hankkeen toimenpiteet kohdentuvat Kainuun työikäiseen romaniväestöön ja niillä
parannetaan alueen romanien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, kasvatetaan
osallisuutta ja lisätään perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hankehakemuksessa
uuden hankkeen nimi on Elämää varten –hanke.
Tavoitteet: Kajaanin romanityöryhmä osallistuu aktiivisesti hankeyhteistyöhön, mm.
hanketoimintojen

toteutukseen,

niistä

tiedottamiseen,

hankkeessa

syntyvien

toimintamallien juurruttamiseen pysyviksi käytänteiksi.
Toimenpiteet: Hankkeen ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän jäseniksi nimetään
Kajaanin romanityöryhmän edustaja/edustajia. Kajaanin paikallisromanityöryhmä ja sen
jäsenet tiedottavat omissa organisaatioissaan uudesta romanihankkeesta. Työryhmän
jäsenet osallistuvat hanketilaisuuksiin. Työryhmän kokouksiin kutsutaan säännöllisesti
hankkeen edustaja kertomaan hankkeen etenemisestä. Työryhmä käy aktiivista
vuoropuhelua hankkeen kanssa ja tarjoaa apuaan mahdollisuuksien mukaan esim.
tilajärjestelyjen osalta.
Aikataulu: Syksy 2018- joulukuu 2018
Vastuutahot: Kajaanin romanityöryhmä ja Elämää varten – hankkeen hankehenkilöstö
Huomioitavaa: Hankepäätös tulee kevään 2018 aikana.
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Romanilasten ja –nuorten tuki
Tavoitteet: Kajaanilaisten romanilasten ja –nuorten tuen tarpeiden kartoitus. Lasten ja
nuorten aktivointi, osallistaminen, koulumyönteisyyden vahvistaminen ja syrjäytymisen
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ennaltaehkäisy. Romanilasten ja –nuorten ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin.
Romaninuorten ohjaaminen ja kannustaminen 2. asteen opintoihin peruskoulun jälkeen.
Toimenpiteet:
-

Romanilasten ja –nuorten kuuleminen.

-

Toiminnalliset tapaamiset (kulttuuri ja liikunta), tapaamisissa toiminnan ohella luodaan
avointa ja rakentavaa kasvatuksellista keskustelua.

-

Harrastustoimintaan ja eri liikuntamuotoihin sekä lajeihin tutustuminen,

-

Yhteistyö

varhaiskasvatuksen

ja

perusopetuksen

kanssa

(info-tilaisuudet

henkilökunnalle)
-

Romanioppilaiden palkitseminen hyvästä koulumenestyksestä/asenteesta

-

valmistuneiden romanioppilaiden muistaminen – positiiviset esimerkit.

-

Romanioppilaiden tukeminen nivelvaiheessa siirryttäessä perusopetuksesta 2. asteelle,
esim. stipendinä lahjakortti kirjakauppaan oppikirjojen hankkimista varten.
Aikataulu: Lasten ja nuorten kuulemisia ja toiminnallisia tapaamisia kevään ja syksy
2018 aikana, yhteistyötä , esim. romanikultturin esittelyjä päiväkotien ja koulujen
henkilökunnalle lukuvuoden 2018-2019 aikana
Vastuutahot: Romanityöryhmä, kajaanilaiset romanikulttuurin ohjaajat
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Romanien

tasa-arvon

ja

yhdenvertaisuuden

edistäminen

sekä

syrjinnän

vähentäminen
Tavoitteet: Romanityöryhmän tavoite on kaikessa toiminnassaan pyrkiä vähentämään
romaneihin kohdistuvia ennakkoluuloja, tehdä ennaltaehkäisevää syrjinnän vastaista
työtä sekä edistää romanien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Toimenpiteet: Vuonna 2018 romanityöryhmä osallistuu rasisminvastaiseen viikkoon
(vko 12) tekemällä romanikulttuuria näkyväksi yhteistyössä Kajaanin perusopetuksen
koulujen kanssa (mm. romanikulttuurin esittelyä oppitunneilla kouluille 2017 jaettujen
Suomen

romanien

historia

–kirjojen

avulla

ja

keskustelua
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monikulttuurisuusnäkökulmasta). Jenni Kettunen on asiasta yhteydessä kouluihin vkolla
11. Vuonna 2019 romanityöryhmä osallistuu rasisminvastaisella viikolla (vko 12)
järjestettävän tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Kajaanissa.
Aikataulu: Kevät 20182019
Vastuutahot: Romanityöryhmä, koulujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yhteyshenkilöt ja
opettajat vuonna 2018 ja vuonna 2019 romanityöryhmä yhteistyössä Kajaanin
monikulttuurisuustoimijoiden verkoston kanssa.
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Romanien ja viranomaisten välinen yhteistyö
Tavoitteet: Romanityöryhmä toimii jatkuvasti yhteistyössä eri viranomaisten kanssa
Kajaanissa ja laajemminkin. Tiedotusta pyritään parantamaan molempiin suuntiin ja
kehitellään uusia yhteistyömuotoja. Tavoite positiivisen yhteishengen luominen ja
stereotypioista vapautuminen puolin ja toisin.
Toimenpiteet: Kutsutaan viranomaisten edustajia työryhmän kokouksiin tutustumaan
toimintaan ja myös kertomaan omia terveisiään romaniväestölle työryhmän välityksellä.
Tiedon

lisääminen

romanikulttuurista

eri

organisaatioissa.

Tiedotustilaisuuksia/

toiminnallisia koulutuksia järjestetään. Yhteistyötä tiivistetään työvoimahallinnon ja
oppilaitostoimijoiden kanssa sekä Kainuun yrittäjien kanssa järjestämällä esim. yhteisiä
tapaamisia jollakin ajankohtaisella teemalla.
Aikataulu: 2018-2019
Vastuutahot: Romanityöryhmä, Elämää varten –hanke
Seuranta/huomioitavaa: Hankepäätös tulee kevään 2018 aikana.
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Tapahtumat ja tilaisuudet:

-

Työllisyysmessut Jyväskylä 3/2018

-

Rompo2 – julkistamistilaisuus Helsingissä 17.4. 2018

-

Osallistuminen

Valtakunnallisiin

romaniasiain

neuvottelukuntien

neuvottelupäiville

syksyllä 2018 ja 2019
-

THL:n romanikumppanuusraadin tilaisuuteen ja MONET –seminaariin 22.-23.5.2018
Helsingissä

-

Sanoista Tekoihin 2 –hankkeen kokoukset 2018-2019

-

Pohjois-Suomen romanityöryhmien yhteistyön kehittämiseen liittyvät tapaamiset 20182019

