Pöytäkirja 1/2021
Romanityöryhmä

Aika 25.2.2021, klo 10.00-12.15
Paikka: Teams -kokous

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta.
§ 3 Romanityöryhmän uudet jäsenet ja varajäsenet esittäytyvät
§ 4 Kuulumiset A-ronkista / Henry Lindgren, Pohjois-Suomen AVI
§ 5 Helppi -työpari esittäytyy / Piia Pikkarainen ja Tiia Puurunen, Kajaanin perusopetus
§ 6 Kainuun Elämää varten -hankeen tilannekatsaus/ Helena Ahonen, Kainuun opisto
§ 7 Romanien kansallispäivä 8.4.2021 – ohjelman suunnittelu
§ 8 Kajaanin romanityöryhmän toimintakertomus 2020/ Toimintasuunnitelman toteuma
§ 9 Romanityöryhmän taloustilanne / Jenni Kettunen
§10 Muut käsiteltävät asiat
•

OPH:n selvitys; Romanilapset varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa/ Helena
Okkonen, Kajaanin varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattori

•

Paikallista romanityötä edistäneiden henkilöiden muistamistilaisuuden 15.12 2021
terveiset.

•

Peruskoulunsa päättävien/ammattiin valmistuvien romaninuorten muistaminen

•

Kokouskäytänteet

•

Seuraavan kokouksen ajankohta
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§1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus
Romanityöryhmä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Kettunen ja sihteeriksi
Helena Okkonen.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Romanityöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajat

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin työryhmän jäsenet Tarja Vehkaoja ja Tanja Svarts
Lindgren.
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§3
Romanityöryhmän uudet jäsenet ja varajäsenet esittäytyvät

Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani.fi

Kajaanin ev.lut. seurakunnan edustaja Kajaanin paikallisromanityöryhmässä on
vaihtunut. Diakoni Anneli Kemppaisen tilalle seurakunnan edustajaksi työryhmään
on nimitetty Tarja Vehkaoja. Hän esittäytyy työryhmälle.
Myös TE-keskuksen edustajan varajäsen, Ari Torvinen, esittäytyy työryhmälle.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§4
Kuulumiset A-ronkista/ Henry Lindgren, Pohjois-Suomen AVI
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani.fi

Henry Lindgren kertoo romanipoliitisen (ROMPO2) ohjelman maakunnallisesta
toimeenpanosta ja siihen liittyvästä MAARO -toimeenpano-ohjelmasta. Oulun kaupunki
on laatinut Maaro-toimenpiteet vuosille 2020-2022. Oulun MAARO-ohjelmaa laadittaessa
on kuultu alueen romaniväestöä ja viranomaisia. Lindgren kertoo myös, että koronapandemia hidastanut myös Maaro-ohjelmien tekemistä, Oulun lisäksi Kajaani on tehnyt
oman MAARO-ohjelman.

Oulua ja Kajaania on pyydetty esittelemään Maaro-ohjelmiaan valtakunnallisesti
mm.alueellisten romaniasiainneuvottelukuntien suunnittelijoille. MAARO -ohjelmat
tulevan näkyviin kaupunkien verkkosivuille ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
verkkosivuille.

MAARO -ohjelmien mukaisesti jatkossakin Pohjois-Suomessa romanityön kentällä on
tärkeää alueellisen yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen. Kesäkuussa 2021 tulossa
yhteistyöpäivät tämän tiimoilta, yhteistyöpäivät tulossa myös alueiden romanimiehille ja naisille jossain vaiheessa. Henry tiedottaa tästä myöhemmin lisää.

Tulossa myös kuuden oppitunnin sarja romanikielen oman äidinkielen opetuksen tueksi.
Mahdollisuus myös etäopetukseen tulossa tulevaisuudessa. Myös
paikallisromanityöryhmien jäsenille tullaan jossain vaiheessa tarjoamaan koulutusta
/perehdystysä sosiaalisen median alustojen käyttöön (Teams, YouTube jne.), Koulutus
on kohdennettu paikallisromanityöryhmien jäsenille ja aiheesta kiinnostuneille alueen
romaneile. Jatkossa suunnitteilla myös Pohjois-Suomen alueen romanitoimijoille
Uutiskirje, - viesti tulossa tästä Henryltä.

Pöytäkirja 1/2021
Romanityöryhmä
.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§5
Kajaanin perusopetuksen Helppi -työpari kertoo toiminnastaan

Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani.fi

Piia Pikkarainen ja Tiia Puuronen esittäytyvät työryhmälle. He muodostavat Helppi
-työparin, joka tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä Kajaanin peruskouluilla.
Helppi -työparin työnkuvaan kuuluu mm. lisätä tietoa oppilaiden hyvinvointiin
liittyvissä asioissa, edistää yhteistyötä oppilashuollon, oppilaiden ja perheiden
kesken ja he tekevät myös tiivistä yhteistyötä Kajaanin perusopetuksen Tutka työparin kanssa. Helppi -työpari on mm. teetättänyt Kajaanin perusopetuksen
oppilailla kuluneen lukuvuoden aikana ”Mitä kuuluu?” -kyselyn.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunens

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§6
Kainuun Elämää varten -henkkeen kuulumiset/ hankepäällikkö Helena Ahonen
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani.fi

Hankepäällikkö Helena Ahonen kertoi hankkeen tilanteesta seuraavasti:
-Kyseessä kaksivuotinen hanke, jolle anottiin vielä loppuvaiheessa n. 5 kk
jatkoaikaa, joka sille myönnettiin. Kaikkiaan hankkeen kesto oli kaksi vuotta ja 8 kk
Ramona Grönstrand on ollut hankkeen ainoa kokopäiväinen työntekijä, Elämää
varten-hankkeen päätöseminaari pidetään 1.3. klo 10.00,
-Hankkeenkohderyhmä paikalliset romanit, yhteistyökumppanit ja tavoitteena
vahvistaa paikallisten romaanien koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia.

-Helena Ahosen mukaan yhteistyö Kainuun alueen oppilaitosten kanssa on sujunut
hyvin, paikallisten yritystenkin kanssa yhteistyötä on hankkeen aikana kehitetty.
Yhteistyö yritysten kanssa on välillä ollut haastavaa.
-SOTE:lle hanke on ollut mukana työstämässä videotallennetta
opetusmateraalikäyttöön.yritysten
-Kainuun opistolla on ollut hankkeen aikana useita romanityöntekijöitä töissä,
-Kaiken kaikkiaan Kainuun opistolla on Elämää varten -hankkeesta oikein hyviä
kokemuksia ja työ jatkuu. Tulossa lähitulevaisuudessa Kajaanin
kaupunginteatterin, Kainuun opiston ja Kajaanin romanityöryhmän yhteinen
RomForum -hanke. Siinä käsitellään romanien syrjintäkokemuksia draaman
keinoin. Kainuun opistolla on myös tulossa hanke Spartakin kanssa, jossa on oma
osuutensa romanityölle. Kainuun opisto voi mahdollisesti toimia jatkossakin
romaniaiheisten tilaisuuksien ja erilaisten koulutusten järjestäjänä.
Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi
Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§7
Kansallisen romanipäivän 8.4. suunnittelu / Ideat ja toteutus

Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani.fi
Työryhmä suunnitteli 8.4. päivään seuraavanlaista ohjelmaa:
Kaupungintalolla koronaturvallisesti ”avoimet ovet” kokoustila Lönnrotissa,
materiaaleja, paikalla Jenni Kettunen ja Ramona Grönstrand, teema Romanien
kansallispäivän kakkukahvit. Paikalle toivotaan paikallisia romaneja ja
romanityöryhmän jäseniä.
Tulossa sähköpostia, jossa kerrotaan tarkemmin 8.4. päivästä
Mietitään musiikillista ohjelmaa jaettavaksi sosiaalisessa mediassa. Esim.
seurakuntalehteen artikkeli päivästä.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§8
Kajaanin romanityöryhmän toimintakertomus 2020/
Toimintasuunnitelman toteuma

Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi
-Otteita työryhmän toimintasuunnitelmasta 2020-2022 väliraportista.
Varsinainen toimintasuunnitelman 2020-2022 toteutuman väliraportti
pöytäkirjan liitteenä.
•

•

•
•
•

Jyväskylän romanityöhön tutustumisvierailu suunnitteilla keväälle
2021. Ramona Grönstrand kerää tiedot työryhmän jäseniltä
mahdollisuudesta osallistua tutustumisvierailulle. Toteutuminen
riippuu COVID19 –tilanteesta.
Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelukuntien päivät 16.9.2020 –
COVID2019 –tilanteen vuoksi toteutunut webinaarina.
Neuvottelupäivien teemana oli tänä vuonna romanikieli.
8.10.2020 klo 12.15 alkaen Avaimet lukkoihin tapahtuma Kainuun
opistolla -toteutunut.
26.10.2020 Webinaari yhdenvertaisuuden edistämisestä
paikallistasolla -www.yhdenvertaisuus.fi -toteutunut.
Miriam Attiaksen luento ja verkkotyöpaja aiheesta
vastakkainasettelun purku pidetään 2.12.2020 klo 9.00-11.00
www.depolarize.fi . -toteutunut verkossa.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§9
Romanityöryhmän taloustilanne

Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi
Paikallistyöryhmän vuotuinen budjetti on toimivuodelle 2 000 €. Sitä ei ole
vielä tälle vuodelle käytetty. Joitakin kuluja: on kuitenkin vielä kevään
aikana tulossa, mm. romanien kansallispäivän kahvitus, kielipesä-kerhon
kulut, peruskoulunsa päättävien/ammattiin valmistuvien romanioppilaiden
muistamiset, ammattikirjallisuutta työryhmälle.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§10
Muut käsiteltävät
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi
•

Romanilapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa selvitys
2018-2019 (OPH)

•

Romanityötä edistäneiden henkilöiden/organisaatioiden
muistaminen 15.12.2020: Työryhmä halusi muistaa pitkäaikaista
jäsentään Anneli Kemppaista (ev.lut. srk) ja Kainuun Elämää varten
hankepäällikkö Helena Ahosta uutterasta työtä romanien
hyvinvoinnin eteen.

•

Peruskoulunsa päättävien/ ammattiin valmistuvien romanioppilaiden
muistaminen – pohdinnassa järjestetäänkö perinteinen
kielipesäkerhon kevätjuhla, jossa muistamiset yleensä on annettu?

•

Kokouskäytänteet ja seuraavan kokouksen ajankohta. Kevään
viimeinen kokous järjestetään toukokuussa (tarkempi päivämäärä
ilmoitetaan myöhemmin)

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Työryhmä muistaa sekä peruskoulun päättäviä että toiselta asteelta
valmistuvia romaneja kirjakaupan lahjakortilla.

Työryhmän toimikauden toinen kokous järjestetään toukokuussa 2021.

Päätös
Romanityöryhmä hyväksyi ehdotuksen.
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