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ROMANITYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2022

salo0^
Aika: Torstai 24. 3. 2022 klo 9. 00 - 10. 30

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

Jäsenet: Marja Ruokonen, puheenjohtaja (x)
Sari Blomerus (-)
Rainer Friman (x)
Timo Hukka (x)
Kullervo Lindström (x)
Mika Mannervesi (-)
Mika Metsäpalo (-)
Satu Siltamäki (-)
Jari Vuorio (x)
Jaana Säilä, sihteeri (-)

l. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Marja Ruokonen avasi kokouksen klo 9:05. Todettiin läsnäolijat
ja käytiin esittäytymiskierros. Tämä kokouksen sihteerinä toimi Tuula
Lindgren.

2. Romanityöryhmän kokoonpano ja toiminta

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21. 2. 2022 § 70 päättänyt nimetä
romanityöryhmän valtuustokaudelle 2021-2025.

Ehdotus:

Todetaan työryhmän kokoonpano, tehtävä ja aikataulu. Suunnitellaan työn
etenemistä.

Päätös:

Todettiin työryhmän kokoonpano ja sovittiin, että työryhmä kutsuu
kokoukseen ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa. Tästä esimerkkinä
työllisyyden kuntakokeilu. Lisäksi todettiin, että paikkakunnalta löytyy
romanityön osaamista erittäin hyvin ja monipuolisesti.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Keskustellaan toimintasuunnitelman laatimisesta ja aikataulusta.
Toimintasuunnitelma on viimeksi laadittu vuodelle 2020.
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Sovitaan romanityöryhmän toiminnan painopisteet vuodelle 2022.

Ehdotus:

Laaditaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022 ja sovitaan toiminnan
painopisteet vuodelle 2022.

Päätös:

Käytiin läpi edellistä toimintasuunnitelmaa vuodelta 2020 ja sovittiin
toimintasuunnitelmaluonnoksen laatimisesta pienemmällä työryhmällä, johon
kuuluvat puheenjohtaja Marja Ruokonen, sihteeri Jaana Säilä ja
asiantuntijaksi pyydettiin Tuula Lindgreniä. Luonnos esitellään
romanityöryhmälle seuraavassa kokouksessa ja muokataan mahdollisten
kommenttien perusteella. Toimintasuunnitelman laatimisessa huomioidaan
kaupungin käytössä olevat tuloskortit, jolloin toimintaa on helpompi mitata ja
arvioida.

4. Romanien kirjaltisuuspäivä

Rainer Friman on esittänyt, että romaneille järjestettäisiin kirjallisuuspäivä.
Keskusteltiin asiasta ja kirjallisuuspäivän ajankohdaksi suunniteltiin syksyä.
Rainer Friman lupautui olemaan käytettävissä tapahtuman suunnittelussa ja
toteutuksessa.

5. Ajankohtaiset asiat

22. 3. 2022 romanityöryhmän puheenjohtaja tutustui "Perheenä huomiseen
matalan kynnyksen perhetoimintakeskukseen" (Rummunlyöjänkatu 14 B l).
Keskusteltiin Perheenä huomiseen -hankkeesta, jota toteuttaa Salon seudun
romanit ry. Pyydetään hankkeen työntekijöitä esittelemään hanketta
romanityöryhmälle myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Kansainvälistä romanipäivää vietetään 8. 4. 2022 ja se on kansallinen
liputuspäivä. Romanipäivää on vietetty vuodesta 1990 lähtien romanien
ensimmäisen maailmankongressin muistoksi, jonka järjesti Kansainvälinen
Romani Unioni (IRU) Britanniassa 7. -12.4. 1971.

Tiedoksi Vantaalla Tikkurilan kirkossa järjestettävä romanipäivän
juhlakonsertti 8. 4. klo 18.
Jyväskylässä helluntaiseurakunnan tiloissa järjestetään samana päivänä klo
18 hyväntekeväisyyskonsertti, jonka tuotto lahjoitetaan Ukrainan romanien
hyväksi.

Mahdolliset muut asiat:

Kokouksen sihteeri toi tiedoksi 24. 1. 2022 avin erikoissuunnittelija Katja
Arlingin lähettämän viestin romanityöryhmälle. Viestissä todetaan
virheellisesti, että "Ilman valmista ROMP03 Suomella ei ole mahdollisuutta
saada myöskään ESR+ rahoitusta (haku aukeaa syksyllä 2022 jos korona ei
tee uutta 'stoppia' ohjelman etenemiselle) romanihankkeisiin. ROMP03 eli
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kansallinen romanipoliittinen ohjelma eurooppalaista (Euroopan unionin)
romanistrategiaa mukaillen on ehtona EU tuen saamiselle".
Projektipäällikkö Tuula Lindgren on pitänyt tietoa virheellisenä ja tarkistanut
asian sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), jossa koordinoidaan
romanipoliittisen ohjelman (ROMPO)2 arviointia ja kolmannen ohjelman
suunnittelua. Lisäksi asia on tarkistettu Työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM)
neuvottelevalta virkamieheltä. Edellä mainitut tahot ovat vakuuttaneet, että
kyseessä on virheellinen tieto.
Romanityöryhmä pitää erittäin valitettavana, ettei virheellistä tietoa ole
oikaistu lähettäjän toimesta.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Salon kaupungintalolla 12. 5. 2022 klo 14. Sihteeri
ilmoittaa tarkemman paikan kokouskutsun yhteydessä.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10. 30.

Salossa 4. 4. 2022

..<L-i^ ^uA^r^-^ ( juj^Uic, F^mc^t^l
Marja Ruokonen
Puheenjohtaja

Tuula Lindgren
Kokouksen sihteeri
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