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§ 15 A-RONK:n kuulumiset /Aluehallintoviraston suunnittelija Henry Lindgren
§ 16 Kajaanin MAARO -ohjelman esittely/ romanityöryhmän puheenjohtaja Jenni Kettunen
§ 17 Romanin ja poliisin kohdatessa -käsikirja -projektin esittely/
erityissuunnittelija Sari Vanhanen,POHA
§ 18 YTTY -hankkeessa tehtävä romanityö / Mikko Leskinen, Spartak Kajaani ry.
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•
•
•
•
•
•

Kansallinen romanipäivä 8.4.2021
Peruskoulunsa päättävien ja ammattiin valmistuvien romanien muistaminen
Kielipesän kevätjuhla ja romanien kuuleminen 29.5.2021
Kajaanin kaupungin päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022
Opettaja -lehti 9/2021 , s. 24-26, ”Ensisijaisesti Niko”
Seuraavan kokouksen ajankohta
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Osallistujat

Leppänen Jaana, Kajaanin Pietari Oy

jäsen

Grönstrand Ramona, romaniyhteisön edustaja

jäsen

Savela Kati, Kajaanin TE-toimisto

sihteeri

Kettunen Jenni, perusopetus, Kni

puheenjohtaja

Okkonen Helena, varhaiskasvatus, Kni

jäsen

Piirainen Jukka, Kansainväliset palvelut, Kni

jäsen

Svarts Lindgren Tanja, romaniyhteisön edustaja

varajäsen

Lindgren Henry, P-S aluehallintovirasto

asiantuntija

Vanhanen Sari, Poliisihallitus

asiantuntija

Poissa
Aavakare Eila, Kajaanin kaupunginhallitus

jäsen

Ahola-Anttonen Päivi, Sote/aikuissos.työ

jäsen

Långström Rickhard, romaniyhteisön edustaja

jäsen

Pyrrö Eija, Nuorisopalvelut, Kajaani

jäsen

Leinonen Paavo, poliisi, Kajaani

jäsen

Vehkaoja Tarja, Kajaanin ev. lut. srk.

jäsen
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§ 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus
Romanityöryhmä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Kettunen ja sihteeriksi
Kati Savela.
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§ 12
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Romanityöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajat

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin työryhmän jäsenet Helena Okkonen ja Ramona
Grönstrand.
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§ 13
Elämää varten -hankkeen tulokset/ hankeasiantuntija Ramona Grönstrand

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

Ramona Grönstrand kävi hankkeen tuloksia läpi. Erityisesti yksilöohjaus nousi
ensisijaiseksi palveluksi, johon hankkeessa mukana olleita romaninuoria ohjautui.
Opiskeluklubista havaittiin hyviä tuloksia hankkeen aikana. Myös oppilaitosten ja
yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö edisti hankkeen tavoitteita. Romanikulttuurista
kertominen yrityksille ja oppilaitoksille on auttanut yhteistyöverkostoja
ymmärtämään romanikulttuuria paremmin.
Hankkeen osallistujista useampi löysi työ- tai opiskelupaikan. Romaninaisten
osallisuutta ja voimaantumista tuki romaninaisten oma liikuntaryhmä.
Romanimiesten osalta hyviä kokemuksia hankkeen rikostaustaisille miehille
tarjoamasta yksilöohjauksesta. Hankkeessa tuotettiin romanikulttuuriin
perehdytysmateriaalia podcastin muodossa Soten henkilöstölle ja alan opiskelijoille.
https://www.youtube.com/watch?v=wbUxjM3yzq8
Haasteina korona-ajan poikkeusolosuhteet: Osallistujien työllistymiset ovat olleet
lyhytaikaisia töitä, sitoutuminen hankkeeseen osalla osallistujista ohutta,
lisääntyneen polarisaation vaikutukset romaninuorteen koulutuspolkuihin ja
työllistymismahdollisuuksiin. Hankkeen tuloksista lisää pöytäkirjan liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 14
RomForum -hankkeen esittely / Ramona Grönstrand
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani.fi

Hanke on alkanut huhtikuussa 2021. Hanketta koordinoi Kajaanin kaupunginteatteri
yhteistyökumppaneinaan Kainuun opisto ja Kajaanin paikallisromanityöryhmä.
Hankkeen tarkoituksena on tutkivan teatterin avulla käydä läpi romanien
syrjintäkokemuksia ja edistää rasismin ja syrjinnänvastaista työtä.
Kevään 2021 aikana hankkeessa on keskitytty tiedonkeruuseen mm.
romaniväestön keskuudessa tehdyin haastatteluin. Syksyllä kerättyä materiaalia
jatkotyöstetään ja teatteriesitykset käynnistyvät vuoden 2022 alussa. Esityksiä
tulossa kohdennetuille yleisöille Kainuun alueella. Esitystä voidaan viedä
tilauksesta esim. eri ammattiryhmille, työpaikoille ja oppilaitoksiin.

.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 15
A-RONK:n kuulumiset /Aluehallintoviraston suunnittelija Henry Lindgren

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

-Romanikielen elvytysohjelman kuuleminen OPH:ssa tulossa.
-Rovaniemen Romaniväestöön oltu yhteydessä toukokuun aikana. Kuulumisten
kyselyä alueen asukkailta työllisyys-, koulutus-, romanikieleen-, syrjintäasioihin
liittyen.
-Pohjois-Suomen alueen romanityöryhmien yhteistyöpäivät tulossa 25.8. 2021.
Toteutetaan lähitapaamisena koronatilanteen salliessa.
-20.5.2021 Yhteiskristillinen koulutus , järjestäjinä vapaaseurakunta,
helluntaiseurakunta ja ev.lut srk yhteistyössä. MISSÄ ? OULUSSA?Romaneille?
-Valtakunnallinen romanipoliittinen ohjelma (ROMPO 2) tehty paikallisen ja
kansallisen romanityön toteuttamisen tueksi. MAARO-opas tehty ROMPO2:n
toimenpiteiden alueellisen toteuttamisen tueksi kuntiin ja maakuntiin. Alueelliset
erityispiirteet huomioivat , kaupunkien omat MAARO-ohjelmat paikallisen
romanityön tueksi syntyneet tältä pohjalta. Tähän mennessä kaupunkitason
MAARO -ohjelmia tehty vasta Oulussa ja Kajaanissa.
Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunens

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 16
Kajaanin MAARO -ohjelman esittely/ romanityöryhmän puheenjohtaja Jenni Kettunen

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

Jenni Kettunen esittelee Kajaanin kaupungin MAARO -ohjelman kokouksen
osallistujille. Kajaanin MAARO -ohjelman pohjalta tullaan toteuttamaan
valtakunnallisen romanipoliittisen (ROMPO2) -ohjelman toimeniteitä paikallistasolla
Kajaanissa. Kajaanin MAARO -ohjelmaa on Oulun MAARO -ohjelman rinnalla
esitelty mm.Lounais - ja Itä -Suomen alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien
kokouksissa kuluneen kevään aikana. Kesäkuussa Kajaanin ja Oulun MAAROT
esitellään valtakunnallisen Romaniasiain neuvottelukunnan kokouksessa. Kajaanin
MAARO -Ohjelma pöytäkirjan liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 17
YTTY -hankkeessa tehtävä romanityö / Mikko Leskinen, Spartak Kajaani ry.

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

YTTY -hanke on Kainuun opiston ja Spartak Kajaani ry:n yhteinen hanke, jossa
tällä hetkellä on meneillään musiikkivideon teko romaninuorten kanssa.
Radikalisoitumisen /jengiytymisen ehkäiseminen on yksi hankkeen tärkeimmistä
tavoitteista. Hankkeessa pyritään luomaan ohjauksen toimintamalli sekä
oppimateriaaleja, jonka avulla nuorten taidot ja valmiudet siirtyä jatko-opintoihin tai
työelämään lisääntyvät ja vahvistuvat.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 18
Romanin ja poliisin kohdatessa -käsikirja -projektin esittely/
erityissuunnittelija Sari Vanhanen, Poliisihallit

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

Poliisihallituksen erityissuunnitteija Sari Vanhanen kertoo
meneillään olevasta projektista, jonka tarkoituksena on…
”Poliisin ja romanin kohdatessa”- käsikirjahanke tekeillä poliisien ja
romanien väliseen yhteistyöhön romanitoimijoilta tulleen aloitteen
pyynnöstä. Yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvien väestösuhteiden
edistäminen, alueellisen ja paikallisyhteistyön vahvistamisen tueksi. Sari
Vanhasen esitys liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§19
Romanityöryhmän taloustilanne / Jenni Kettunen

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

Paikallisromanityöryhmän vuotuinen budjetti on 2000 euroa. Koronan
vuoksi kokoukset olleet Teamsin välityksellä eikä kokouskahveista näin
ollen ole muodostunut työryhmälle kuluja. Rahaa työryhmällä on tällä
hetkellä kassassaan n. 1800 euroa vielä käytättämättä. 350 euroa kuluja
valmistujaismuistamisista ja kielipesän kevätjuhlasta on vielä tulossa kesäheinäkuussa.. Budjettia vajaa 1500 eur loppuvuodelle varattuna.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§20
Muut käsiteltävät
Valmistelija/ lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@kajaani,fi

•

Kansallinen romanipäivä 8.4.2021 - peruttiin koronatilanteen vuoksi

•

Peruskoulunsa päättävien ja ammattiin valmistuvien romanien
muistaminen Suomalaisen kirjakaupan lahjakortein (a’ 40eur) Toteutui

•

Kielipesän kevätjuhla ja romanien kuuleminen la 29.5.2021 klo 13 16 . Tilaisuus on vapaamuotoinen tapaaminen Lohtajan
nuorisotiloilla ja avoin kaikille. -Toteutui ja paikalla oli runsaasti
osaanottajia.

•

Kajaanin kaupungin päivitetty tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022 Romaniväestöä on kuultu
suunnitelmaan. https://www.kajaani.fi/tiedostot/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma-pdf/?1615973432

•

Opettaja -lehti 9/2021 , s. 24-26, ”Ensisijaisesti Niko” , yksilöllisen
kohtaamisen merkitys -Keskustelua artikkelin pohjalta.

•

Seuraavan kokouksen ajankohta 16.9.2021 klo 9-11.30.
Ehdotuksena kiertävä sihteerikäytäntö jatkossa kokouksiin.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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LIITTEET:
-Kajaanin kaupungin MAARO -ohjelma
-Sari Vanhanen / oppaan luonnos

