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ROMANITYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

^

salo
Aika:

Maanantai 9. 9. 2019 klo 9. 00 - 10. 29

Paikka:

Salon kaupungintalo, kokoustila Kataja l. krs. (Tehdaskatu 2, 24100 SALO)

Jäsenet:

Soile Nurminen, puheenjohtaja
Rosita Ahlgren

x
x

Jari Blomerus
Terno Lindeman

x

Rosita Lindgren

x

Aila Parkkinen
Inkeri Lahti

x

Mika Metsäpalo

Lisäksi:

Toni Taiveaho
Mika Mannervesi
Johanna Paananen

x

Satu Mamia, sihteeri

x

Anna Korhonen, talousjohtaja
Aliisa Kuronen, AVI
Tuula Lindgren, asiantuntija

x (9. 00 - 9. 30)

l. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Soile Nurminen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (6. 5. 2019) liitteineen on luettavissa kaupungin
nettisivuilla.

httDS://www. salo. fi/attachements/2019-05-20Tll-03-4870. Ddf
Ehdotus:

Hyväksytään pöytäkirja.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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3. Lounais-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan jäsenen nimeämispyyntö
eronneen jäsenen tilalle

Pertti Kukkonen on virkavapuden takia eronnut työryhmästäja hänen tilalleen
on valittava uusi jäsen 31. 12. 2019 asti.
Ehdotus:

Valitaan uudeksi jäseneksi vs. johtava sosiaalityöntekijä Mika Metsäpalo.
Päätös:

Hyväksyttiin.
4. Talouskatsaus

Talousjohtaja Anna Korhonen kertoi kaupungin yleisestä taloustilanteesta:
taloustyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa
verotulot eivät ole tänä vuonna kasvaneet odotetusti

ollaan tekemässä alijäämäistä tilinpäätöstä
säästötoimina mm. rekrytointien siirtoja hankintakielto

jatkossa tarvitaan rakenteellisia muutoksia juustohöylän sijaan
pelkona, että ajaudutaan kriisikunnaksi, jolloin valtiovarainministeriö tulee
antamaan ohjeita talouden hoitoon
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5. Ajankohtaiset tilannekatsaukset ja raportit tilaisuuksista
l. Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelupäivät 4. -5. 9. Oulussa
- kuullaan Jari Blomeruksen palaute neuvottelupäiviltä
osallistujia oli n. 80

käsiteltiin lasten ja nuorten asioita, koulunkäyntiä, päihteiden käyttöä
jne.
esitteitä tilaisuudesta laitettiin kiertoon

meillä Salossa asiat ovat yleisesti hyvin verrattuna moniin isompiin
kaupunkeihin

2. Hameentekokurssin tilanne/järjestelyt
- Rosita Ahlgren kertoo, missä mennään vkolla 42 järjestettävässä
hameentekokurssissa.
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Uisi Huotari on laittanut edellisen kurssin osallistujille kyselyä, halutaanko

jatkokurssia vai halutaanko alkeiskurssia? Kyselyyn oli vastattu jonkin
verran. Tämän perusteella kansalaisopistossa on päätetty, että kurssi on

yhteinen sekä uusille että vanhoille osallistujille.
Seurakunta on järjestänyt majoituksen kuntoon. Jonkun pitää huolehtia,
että opettaja pääsee kulkemaan majoituksen ja opiskelupaikan välillä.
Jatkossa toivotaan, että kansalaisopiston henkilöt neuvottelevat kurssin
järjestelyistä romanien yhteyshenkilön kanssa ja suunnitellaan kurssia
hänen kanssaan.

Tarkistetaan jatkuuko tämä kurssi kansalaisopistolla vielä seuraavina
vuosina? Kentälle asti ei ole tullut tietoa siitä, millaisia kursseja on tulossa.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

3. Mitä kuuluu-hanke? Johanna Paananen selostaa hanketta.

Hanke liittyy lasten-ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Hankkeen

suojeliana on Sauli Niinistö. Apulannalta on saatu oikeudet käyttää heidän
kappalettaan Mitä kuuluu?
Hankkeessa keskitytään kysymään lapsilta ja nuorilta Mitä kuuluu?

Pysähdytään hetkeen ja kuunnellaan. Haastetaan vanhempia ja huoltajia
olemaan kiinnostuneita lapsista ja nuorista.
Kouluissa ovat Mitä kuuluu kirjaimet muistuttamassa asiasta.

Mitä tapahtuu vuoden aikana riippuu meistä kaikista.
Syysmarkkinoilla johtoryhmä jalkautuu Mitä kuuluu konttiin ja kysyvät
kuntalaisilta Mitä kuuluu?

Voisivatko 'Tehdaskadun tädit" tulla romanien Lasten ja nuorten kerhoon
keskustelemaan teeman pohjalta? Kerhoa pidetään keskiviikkoisin

kuudelta. Rosita Lindgren on yhteyshenkilönä.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat

Mika Mannerveden terveiset : Varsinais-Suomen Maakunnan yhteistyöryhmä
antoi 13. 5. 2019 § 30 rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon Vast vastensa

-hankkeesta. (Linkki pöytäkirjaan: https://www.varsinais^
suomi. fi/imaaes/tiedostot/Aluekehittaminen/2019/MYR/MYR
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f ). Tämä tarkoittaa sitä, että rahoittaja tekee hankkeesta myönteisen
päätöksen.

Hankkeen projektipäällikön rekrytoinnin käynnistämistävalmistellaan
4. 10. 2019 pidettävään kaupungin henkilöstöjaoston kokoukseen. Tavoitteena
on, että projektipäällikköaloittaisi 1. 1. 2020. Hanke kestää vuoden 2021
loppuun.
Tuula Lindgren kertoi, että Rauman seudun katulähetys ry on osatoteuttajana

hankkeessa. Sinne rekrytoidaan oma romanitaustainen työntekijä.
Terno on käynyt esittelemässä omaa opinnäytetyötäänToivon kipinä. Tämän
hankkeen aikana on mahdollisuus kokeilla matalan kynnyksen päiväkeskusta.

Se olisi auki päivän tai kaksi viikossa. Nähdäänolisiko tälle tarvetta myös
Salossa. Hanke kattaa koko romaniyhteisön.
2. Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt varsinaisuomalaisia, alueellisesti ja
maakunnallisesti toimivia yhdistyksiä mukaan maakunnalliseen

järjestöyhteistyöhönja nimeämäänehdokkaansa maakunnan yhteistyöryhmän
MYR:n järjestöjaostoon kaudelle 2019-2021. Ryhmään ehdotetaan Tuula
Lindgreniä.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 13. 1. 2020 klo 9. 00
Katajassa

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Soile Nurminen päätti kokouksen klo 10. 29.
Salossa 11. 9. 2019
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Soile Nurminen
Puheenjohtaja
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Satu Mamia
Sihteeri
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