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ROMANITYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA    5/2022 
 
 
 
 
 
Aika:  Torstai 27.10.2022 klo 10.00 – 11.20 
 
Paikka:  Salon kaupungintalo, kokoustila Haapa 1.krs. (Tehdaskatu 2, 24100 SALO) 
 
Jäsenet: Marja Ruokonen, puheenjohtaja  X 

Nadja Friman    X 
Rainer Friman    - 
Timo Hukka     - 
Regina Koivisto-Blomerus   X 
Kullervo Lindström    X 
Mika Mannervesi    - 
Mika Metsäpalo    - 
Jari Vuorio     X 
Jaana Säilä, sihteeri   X 

 
Lisäksi: Jaana Talvitie, vs. perusopetusjohtaja (läsnä klo 10.00 – 10.50) 
 
 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
 

Puheenjohtaja Marja Ruokonen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 
 
2. Romanitaustaisen koulunkäyntiohjaajan palkkaaminen 
 

Toukokuun kokouksessa sovittiin, että aloitetaan asian selvittely  
romanivanhemmilta sekä kouluilta ja onko tällaiselle tarvetta. Sovittiin, että 
sihteeri on yhteydessä Nadja Frimaniin ja tiedustelee, voisiko Perheenä 
huomiseen -hanke toteuttaa asiasta kyselyn ja infota romanityöryhmää  
kyselyn tuloksista. 

 
Nadja Frimanilta saadun tiedon mukaan asiaa on selvitetty  romani-
vanhemmilta. Vanhempien mielipide on, että koulunkäyntiohjaaja on 
tarpeellinen. Romaniyhteisön puolelta työntekijälle on olemassa tarvetta. 
Kouluihin he eivät olleet yhteydessä, koska loma-aika tuli väliin. Lisäksi he 
olivat sitä mieltä, että romanityöryhmän tulisi itse ottaa tästä koppia. Heillä on 
jo tiedossa henkilö, joka on kiinnostunut työstä.  
 
Käytiin keskustelua romanitaustaisen koulunkäyntiohjaajan tarpeesta ja 
palkkaamisesta ja miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin.  
 
Elokuun kokouksessa sovittiin, että romanityöryhmä lähtee selvittämään 
mahdollisuutta TE-toimiston kautta palkattavasta pitkäaikaistyöttömästä tai 
oppisopimuksella palkattavasta koulunkäyntiohjaajasta ensi vuoden alusta 
lukien. Lisäksi sovittiin, että Jari Vuorio on yhteydessä asiasta vs. 
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perusopetusjohtaja Jaana Talvitiehen sekä SSKKY:ään oppisopimuksella 
palkkaukseen liittyvissä asioissa.  
 
Syyskuun kokouksessa Jari Vuorio antoi tilannekatsauksen asiasta oltuaan 
yhteydessä viime kokouksen jälkeen perusopetusjohtajaan, Salon seudun 
koulutuskuntayhtymään sekä TE-toimistoon. Mikäli Salon kaupunki palkkaa 
romanitaustaisen pitkäaikaistyöttömän palkkatuella tai mahdollisesti 
oppisopimuksella koulunkäyntiohjaajan tehtävään vuoden 2023 alusta, tästä 
tulee ilmoittaa TE-toimistoon Marita Siivolalle loka-marraskuun aikana.  
 
Päätettiin, että jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa ja 
kutsutaan asiantuntijaksi kokoukseen vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitie. 
 
Ehdotus: 
 
Käydään keskustelu asiasta. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi asiassa 
vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitie.  
 
Päätös: 
 
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta avoimiin tehtäviin tulee 
palkata pätevin ja sopivin henkilö. Em. johdosta romanitaustaista 
koulunkäyntiohjaajaa ei ole mahdollista palkata pelkästään romanioppilaiden 
ohjaajaksi.  
 
Palkkatuen kautta avustaviin tehtäviin pitkäaikaistyötön henkilö voidaan 
mahdollisesti palkata, jos tällainen henkilö TE-toimiston kautta löytyy. 
  
Romanijäsenet selvittävät, löytyykö romanitaustainen henkilö, joka voidaan 
palkata palkkatuella tehtävään. Ilmoitukset henkilöistä tulee toimittaa Jari 
Vuoriolle. Palataan seuraavassa kokouksessa vielä asiaan. 
 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Edellisen kokouksen pöytäkirja (29.9.2022) on luettavissa kaupungin 
nettisivuilla. 

 
https://salo.fi/wp-content/uploads/2022/10/Romanityoryhman-poytakirja-
20220929.pdf  

 
Ehdotus: 

 
Hyväksytään pöytäkirja. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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4. Suunnittelutyöryhmän nimeäminen 
 
Toimintasuunnitelmaan tavoitteeksi kirjatun mukaisesti romanityöryhmä 
lähtee suunnittelemaan 8.4.2023 pidettävän kansainvälisen romanipäivän 
ohjelmaa.  
 
Syyskuun kokouksessa käytiin keskustelua työryhmän nimeämisestä. 
Todettiin, että 8.4.2023 osuu pitkäperjantain jälkeiselle lauantaille. Sovittiin, 
että järjestetään ohjelmaa jo keskiviikkona 5.4.2023 kaupungintalolla, 
kokoustila Tuomessa. 
 
Romanityöryhmästä nimettiin työryhmään Marja Ruokonen ja Nadja Friman 
sekä lisäksi Rainer Friman, jolta puheenjohtaja varmistaa vielä, sopiiko tämä.  
Lisäksi sovittiin, että selvitetään Tuula Lindgreniltä onko Perheenä huomiseen 
-hankkeella mahdollisuutta osallistua romanipäivän suunnitteluun. 
 
Ehdotus: 
 
Käydään keskustelu, onko viime kokouksessa nimettyyn työryhmään tarpeen 
vielä lisätä jäseniä sekä onko Perheenä huomiseen -hankkeesta mahdollista 
osoittaa henkilöä mukaan suunnitteluun. 
 
Päätös: 
 
Perheenä huomiseen -hankkeella ei ole mahdollisuutta osoittaa henkilöä 
suunnittelutyöryhmään.  
Sovittiin, että Kullervo Lindström vie asian keskusteluun vielä Salon Seudun 
Romanit ry:n hallitukseen.  
Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.  
 
 

5. Jäsenen nimeämispyyntö Lounais-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan 
 

Lounais-Suomen aluehallintovirastolta on tullut pyyntö nimetä edustaja 
Lounais-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan toimikaudeksi 
2023-2025. 
  
Aluehallintovirasto pyytää esittämään neuvottelukunnan jäseneksi 
romaniväestön edustajan. Neuvottelukunnan kokoukset ovat torstaisin klo 10-
12.  
 
Ehdotus: 
 
Romanityöryhmä nimeää kokouksessaan ehdokkaan Lounais-Suomen 
alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan. 
 
Päätös: 
 
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
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6. Ajankohtaiset asiat 
 
  Tulevia webinaareja ja koulutuksia: 

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti ja 
alueelliset palvelutarjottimet - Info- ja keskustelutilaisuus järjestöille 
Perjantai 04.11.2022 12:00 - 14:30 Teams-tapahtuma 

2. Hyvinvointialueen strateginen yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien kanssa, 
TEAMS-etätilaisuus 10.11.2022 klo 13.00-15.00 

 
  Raportit tilaisuuksista: 

--- 
 
Mahdolliset muut asiat:  
1. AVI:n erikoissuunnittelijan viesti, esityslistan liitteenä: 

Romanikentän yhteen kokoaminen ja valtakunnallisen yhteistyöverkoston 
suunnittelu.  

 
2. Nadja Friman kertoi, että Perheenä huomiseen -hankkeelle on tullut paljon 

yhteydenottoja romaniperheiltä liittyen Lounaismaan OP-isännöinnin 
tarjoamiin asuntoihin. Keskusteltiin asiasta ja sovittiin, että Marja 
Ruokonen keskustelee asiasta Salon Vuokratalot Oy:n johtokunnan 
puheenjohtaja Jarkko Anttilan kanssa. Asiaan palataan, kun on jotain 
infottavaa. 

 
3. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa 31.10.2022 mennessä 

Suomen romanipoliittisesta ohjelmasta vuosille 2023-2030. Keskusteltiin 
asiasta ja todettiin, että aikataulun kiireellisyyden vuoksi romanityöryhmä  
ei anna lausuntoa asiasta.  

 
 
7. Seuraava kokous 
  

Seuraava kokous sovittiin pidettävän 13.12.2022 alkaen klo 9.00. 
 

 
8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 
 

 
Salossa 1.11.2022 
 
 

 
Marja Ruokonen   Jaana Säilä 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


