Pöytäkirja 3/2021
Romanityöryhmä

Aika 16.9. 2021, klo 12.00-14.00
Paikka: Teams -kokous

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
§ 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta.
§ 23 Työryhmän uusien jäsenten esittäytyminen (Nuorisopalvelut & poliisi)
§ 24 RomForum -hankkeen tilannekatsaus / Kajaanin kaupungin teatteri ja Ramona Grönstrand & Tanja
Svarts Lindgren
§ 25 A-RONK:n kuulumiset /Aluehallintoviraston suunnittelija Henry Lindgren
§ 26 Katsaus romanityöryhmän toimintasuunnitelmaan ja MAARO-ohjelmaan.
§ 27 Romanityöryhmän taloustilanne / Jenni Kettunen
§ 28 Oikeusministeriön ”Olen anti-rasisti” -kampanja alkanut 13.9.2021. Kajaani on mukana!
• 16.9. teemana romanien kohtaama syrjintä
• Mitä konkreettisia tekoja paikallisromanityöryhmä voi tehdä romanien syrjimättömyyden
puolesta?
§ 29 Kansainvälinen romanityö
•
•

14 th European Platform for Roma inclusion/ Belgia 20.-21.9.2021
Kansainvälinen romaninaisten verkoston (Irwin Penjalipe) tapaaminen/ Skopje, Makedonia
12/2021

§ 30 Muut käsiteltävät asiat
•
•
•
•

Syksyllä ammattiin valmistuvien romanien muistaminen
Romanihenkilöiden opintojen taloudellinen tukeminen
Kielipesän kevätjuhla 29.5.2021 - Tuokiokuvia
Seuraavan kokouksen ajankohta
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§ 21

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus
Romanityöryhmä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Kettunen ja sihteeriksi Tanja
Svarts.
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§ 22
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Romanityöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajat

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin työryhmän jäsenet Jukka Piirainen ja Jaana
Leppänen.
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§ 23
Työryhmän uusien jäsenten esittäytyminen (Nuorisopalvelut & poliisi)

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

Työryhmälle esittäytyvät työryhmän uusi jäsen Paavo Leinonen Oulun
poliisilaitoksen Kajaanin poliisiasemalta sekä Petteri Pätsi Kajaanin kaupungin
nuorisotyöstä.
Myös Kajaanin nuorisotyöstä Eija Pyrrön varajäseneksi romanityöryhmään tullut
Petteri Pätsi esittäytyi työryhmän muille jäsenille.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 24
RomForum -hankkeen tilannekatsaus /
Ramona Grönstrand, Tanja Svarts, Heidi Syrjäkari ja Tarja Heinula

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

-

-

-

Ramona Grönstrand ja Tanja Svarts tekevät tällä hetkellä hankemateriaalina
tarvittavan tiedonkeruuta haastattelemalla alueen romaneja heidän
syrjintäkokemuksistaan.
Hankkeen toimijat kertovat, että hankkeessa pyritään löytämään jatkossa uusi sana
syrjinnän tilalle esim. ulkopuolisuus.
Jyväskylän paikallisen romaniyhdistyksen kanssa yhteistyötä, vierailu, keskustelu,
kohtaaminen.
Forum-teatteri koulutusta Kainuun Opistolla 14.-15.10.2021, Kati Siren kouluttajana.
Hanke haluaa haastatella myös romanityöryhmän jäseniä osana hankkeen
käsikirjoituksen tueksi. Haastattelut tehdään anonyymisti. Työryhmän jäsenistä
haastattelukutsu esitetään Jaana Leppäselle, Jukka Piiraiselle ja Jenni Kettuselle.
Mahdollisesti myös Kati Savela ja Päivi Ahola-Anttonen osallistuvat.
romanityöryhmän jäsenet saavat kutsun RomForumin koe-esitykseen.
RomForum -hankkeessa tuotettava teatteriesitys saa ensi-iltansa toukokuussa 2022..
Seuraavan näytäntökauden aikana yleisölle avoimia esityksiä ja kiertue-esityksiäkin
tulevaisuudessa todennäköisesti.
AVI:n suunnittelija Henry Lindgren ilmoittaa, että myös Alueellinen romaniasiain
neuvottelukunta (A-RONK) on kiinnostunut tilaamaan RomForum -esityksen ensi
keväänä Oulussa järjestettävään syrjinnän vastaiseen seminaariin
Henry Lindgren kutsuu hanketoimijat mukaan seuraavaan alueellisen
romaniasiainneuvottelukunnan kokoukseen . 12.10.2021.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 25
Alueellisen romaniasiainneuvottelukunnan (A-RONK) ajankohtaiset asiat/
suunnittelija Henry Lindgren, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

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

-

-

-

Alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan ( A-ronk) kokous 0n siirretty kuukaudella
eteenpäin ja pidetään 12.10.2021.
FT Marko Stenroos on palkattu THL:lle tekemään nykyisen valtakunnallisen
romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) loppuraporttia ja suunnittelemaan uutta
romanipoliittista ohjemaa (ROMPO3). Marko on kutsuttu mukaan Kajaanin
paikallisromanityöryhmän joulukuun kokoukseen kuulemaan Kainuun alueen
romanien kuulumisia. Vielä ei ole varmaa tuleeko Marko paikalle vai osallistuuko
kokoukseen Teams -yhteyden kautta.
Joulukuussa järjestetään valtakunnalliset Romaniasiainneuvottelukuntain päivät 8.9.12.2021 Turussa. Toteutustapana hybridimalli, osallistua voi joko paikan päällä tai
etäyhteyksien kautta. Kajaanin romanityöryhmän pj. Jenni Kettunen esittelee
puheenvuorossaan Kajaanin romanityöryhmän historiaa ja toimintaa.
Kainuun alueen tiedotettavia romanityön asioita voi laittaa tiedoksi AVI:n suunnittelija
Henrylle Lindgrenille, joka jatkossa laatii alueellisen uutiskirjeeseen ajankohtaisista
asioista alueen romanityön kentällä.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 26
Katsaus romanityöryhmän toimintasuunnitelmaan ja MAARO-ohjelmaan.

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

Työryhmän toimintasuunnitelman ja Kajaanin alueellisen MAARO -ohjelman
toteuma toimivuonna 2021 siirretään käsiteltäväksi työryhmän seuraavassa
kokouksessa joulukuussa.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 27
Kajaanin romanityöryhmän taloustilanne

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

Kajaanin romanityöryhmän 2000€ budjetista on syyskuun 2021 alkuun mennessä
toimivuonna 2021 käytetty 884,44 €. Kuluja on muodostunut romaninuorten
toiminnallisista kuulemistilaisuuksista, tutkinnon suorittaneiden romanien
stipendeistä, romanityöryhmän kevätjuhlista sekä romanityöryhmän jäsenten
opintojen tukemisesta (opintomatkat Järvenpäähän/matkat + majoitus, 2 henkilöä).
Esitetään Kajaanin romanien romanikielen kielipesä-/tanssikerhon kulujen
rahoittamista työryhmän budjetista loppuvuonna (kahvit + kahvileivät kerhon
tapaamiskerroille + kerhon pikkujoulu). Arvioitu kulu n.100-150 €.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen
Kajaanin romanityöryhmä tukee romanikielen kielipesä-/tanssikerhon toimintaa budjetistaan n.
100-150 eurolla syksyn 2021 aikana.

Päätös
Romanityöryhmä hyväksyi ehdotuksen.
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§ 28
Oikeusministeriön ”Olen anti-rasisti” -kampanja

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

Kajaanin kaupunki on mukana Oikeusministeriön ”Olen antirasisti” kampanjassa, jonka ensimmäinen osa toteutui syyskuussa 2021. Tuolloin
Kajaanin romanityöryhmän kokous sai näkyvyyttä kaupungin sosiaalisen
median postauksissa.
Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta on myös
julkaissut tuolloin videon, jossa myös Kajaanin romanityöryhmä on haastettu
tekemään konkreettisia antirasistisia tekoja. Mietitään mitä ne voisivat olla.
Esim. varhaiskasvatuksessa romanikulttuuria tuotu tutuksi henkilökunnalle,
ehdotetaan myös pop up -pistettä kaupungille romaninuorten toteuttamana,
Nuorisopalveluissa konkreettisena tekona voisi olla Avartti-toiminnan
käynnistäminen romaninuorille, kannatetaan myös romanien ja pääväestön
yhdessä tekemistä ja enemmän arkisia kohtaamisia esim. konsertit,
kalastus-vaellusretkiä.
Antirasisti -kampanjan toinen osa toteutetaan valtakunnan laajuisesti tammihelmikuun vaihteessa 2022, keskiössä tuolloin rasismin ja syrjinnän torjunta
oppilaitoksissa. Asiaan palataan työryhmän joulukuun kokouksessa

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 29
Kansainvälinen romanityö

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

•

•

•

14 th European Platform for Roma inclusion/ Belgia 20.-21.9.2021
-Kajaani edustettuna, paikallistyöryhmän pj. Jenni Kettunen
osallistui etäyhteyksin kokoukseen, jossa teemana mm. uuden
eurooppalaisen romanistrategian 2023-2030 suunnittelu.
Kansainvälinen romaninaisten verkoston (Irwin Penjalipe)
tapaaminen/ Skopje, Makedonia 11/2021 – Kajaanin edustajat
saaneet kutsun osallistua verkostotapaamiseen. Euroopan
pahentuneen ja epävarman korona-tilanteen takia kokouksen
järjestelyihin tullut muutoksia. Toteutetaan marraskuun lopussa
Strassbourgissa, Ranskassa alkuperäistä suppeampana.
Euroopan neuvosto kutsuu säännöllisesti romaneja ja
romanityötätekeviä viranomaisia tutustumaan toimintaansa
Strassbourgissa. Kajaanilaisille esitetty mahdollisuutta osallsitua
lähitulevaisuudessa tällaiselle tutustumisvierailulle (study visit).
Kajaanin alueellisen MAARO-ohjelmaan on kirjattu kansainvälinen
yhteistyö ja suunnitelmissa on tulevaisuudessa esim.hankkeiden
kautta päästä toteuttamaan tätä MAARO:n toimintoa.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 30
Muut käsiteltävät asiat

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

•
-

•
•

•

•

Syksyllä ammattiin valmistuvien romanien muistaminen lahjakortilla
(40€/ hlo) ja valmistujaiskahveilla. Arvioitu valmistumisaika heillä
loka-joulukuussa.
Romanihenkilöiden opintojen taloudellinen tukeminen
Erikoisammattitutkinto opiskelijat, Järvenpään STEP -opisto,
opintojen laajuus 180 op, hinta opiskelijalle 450 €. Romanityöryhmä
osallistuu kahden koulutukseen osallistuvan romanihenkilön
matkustus -ja majoituskustannuksiin yht. n.500 €.
Kielipesän kevätjuhla 29.5.2021 - Tuokiokuvia kevään
tapahtumasta näytetään kokouksen osallistujille
Opetushallituksen selvitys romanilapset varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa 2018-2019,toimenpide-ehdotusten esittely/ Helena
Okkonen
Romanien tanssi-kieli -kerho alkaa lokakuussa 2 kertaa/kk Lohtajan
nuorisotiloissa. Kerhon vetäjänä toimii Tanja Svarts. Hän kysyy
pientä korvausta kerhon vetäjälle ja kahvirahaa romanityöryhmän
budjetista. Todetaan, että kerhotoiminta on tärkeää, koska
romanikielen opetusta alueella tarvitaan. Vetäjän palkkion summa
päätetään työryhmän joulukuun kokouksessa.
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovita perjantai 10.12.2021
klo 10.00-13.00 , työryhmän toimivuoden perinteinen päätös:
kokous ja joululounas. Pitopaikaksi valikoitui Kainuun opisto,
missä tuolloin ensin kokoustetaan ja päätteeksi syödään jouluruoka.

Ehdotus
Esittelijä: Jenni Kettunen

Romanityöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
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