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Alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan tarkoitus

Alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan asema ja toiminta perustuu valtioneuvoston
asetukseen (1019/2003). Asetuksen 7 §:n mukaan alueellinen neuvottelukunta toimii
romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolojen edistämiseksi kunkin
aluehallintoviraston toimialueella.
Neuvottelukunta edistää romaniväestön yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita toimialueellaan.
Aronkin työn toteutuminen tapahtuu yhteistyössä eri tahojen kanssa. Useissa
ohjausryhmissä mukana oleminen varmistaa alueellisen ja myös valtakunnallisen
näkyvyyden ja toiminnan suunnittelemisen ja toteutumisen.

Asetuksen mukaiset tehtävät:


Seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja
elinolojen kehitystä tasa-arvon edistämiseksi,



tehdä aloitteita ja esityksiä romanien taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja
sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi,



edistää romanikulttuuria ja kieltä,



edistää syrjinnän poistamista,



lisätä romanikulttuurin tuntemusta valtaväestön keskuudessa.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu eri tahojen yhteistyölle, romaniväestön osallisuuden
ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiselle.
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POHJOIS-SUOMEN ALUEELLINEN ROMANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2017 – 31.12.2019

Jäsenet:

1. Hanna Määttä, asiantuntija, Pohjois-Suomen ELY-keskus, Oulu
2. Raimo Salo, kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori, sivistys- ja kulttuuripalvelut,
Oulun kaupunki
3. Senja Valentin, projektityöntekijä, Muutoksen vuoro - projekti, Oulu
4. Rainer Grönstrand, opiskelija, Oulu
5. Kalevi Långström, Ylivieska
6. Pia Sipilä, sosiaalityöntekijä, Ylivieska
7. Mika Åkerlund, vahtimestari, Ylivieska
8. Jenni Kettunen, perusopetuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori, Kajaanin
kaupunki
9. Ramona Grönstrand, Kajaani
10. Tanja Yrttiaho, hanketyöntekijä, Nevo tiija – hanke, Oulu
Lappi
11. Dimitri Salminen, lähihoitaja, Rovaniemi
12. Leena Liimatainen, sosiaalityöntekijä, Tornion kaupunki
Sihteeri
Henry Lindgren, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulu
Puheenjohtaja
Jyri Ulvinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, opetustoimen ylitarkastaja, Oulu
Kunniajäsen
Pertti Toukomaa, Emeritusprofessori, Oulun yliopisto, Oulu
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2017 vuodenaikana neuvottelukuntana olemme tiiviisti mukana valmistelemassa
romanipoliittisen ohjelman (rompo 2) kakkosversiota. Sanoista tekoihin - hankkeen yhtenä
tavoitteena on kerätä aineistoa alueellisista tilaisuuksista rompo 2:een. Rompo 2:en
valmistelut ovat vuoden 2017 toimintasuunnitelman keskeisiä toimia.
Myös maakuntauudistukseen liittyvät esivalmistelut ovat 2017 vuoden keskeisiä toimia
alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan tehtävissä.

Erityiset painopistealueet:

1. Osallistaminen ja osallisuuden edistäminen
Neuvottelukunta pyrkii toimillaan edistämään ja vahvistamaan romanien osallistumista
heitä koskevien asioiden edistämiseen ja eteenpäin viemiseen.
Tavoitteet:
Romanien aktivoituminen; mukanaolo heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä paikallis- ja
ruohonjuuritasolla. Paikallisromanityöryhmien uudelleenperustaminen/aktivoiminen, alueen
romaniväestö mukaan paikallisromanityöhön. Oulun ja Kajaanin paikallisromanityöryhmien
tukeminen sekä yhdessä heidän kanssaan laatia toimintasuunnitelma.
Rovaniemen paikallisromanityöryhmän uudelleenperustaminen/aktivoiminen, alueen
romaniväestö mukaan paikallisromanityöhön. Toimintasuunnitelman laatiminen.
Kuulemistilaisuuksien järjestäminen romaneille sekä paikallisromanityöryhmille ja
viranomaisille Oulussa sekä Rovaniemellä. Kajaanissa 7.4.2017 Sanoista tekoihin hankkeen yhteydessä toteutuu Kajaanin alueen kuuleminen.

Toimenpiteet:
Tuetaan paikallisromanityöryhmien uudelleenperustamista ja aktivoitumista sekä niiden
toimintasuunnitelmien laatimisessa. Neuvottelukuntana olemme yhteydessä Rovaniemen
kaupunkiin paikallisromanityön aktivoimisesta. Yhdessä mahdollisen paikallistyöryhmän
kanssa suunnittelija laatii toteutettavan toimintasuunnitelman. Suunnitelma esitetään
alueen romaneille sekä viranomaisille. Alueellinen romaniasiain neuvottelukunta ja
paikallinen romanityöryhmä järjestävät yhteistyössä alueiden romaneille ja viranomaisille
kuulemistilaisuuden, samassa yhteydessä työryhmä saa mahdollisuuden esittäytyä alueen
romaneille.
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Aikataulu:
Yhteydenotot kaupunkeihin huhtikuun 2017 loppuun mennessä.
Työryhmien perustaminen vuoden 2017 aikana. Kajaanin kuulemistilaisuus on 7.4.2017
Sanoista tekoihin - hankkeen yhteydessä. Oulun ja Rovaniemen kuulemistilaisuudet
tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana.
Vastuutaho/-henkilö:
Alueellinen romaniasiain neuvottelukunta (suunnittelija), Oulun kaupunki
(paikallisromanityöryhmä), Rovaniemen kaupunki (paikallisromanityöryhmä),Kajaanin
kaupunki (paikallisromanityöryhmä).

Seuranta/huomioitavaa:
Alueellinen romaniasiain neuvottelukunta seuraa suunnitelmien ja toimenpiteiden
toimeenpanoa, toteutumista ja toteutuneita kustannuksia neljännesvuosittain.
Yhteistyöpäivien kustannuksista vastaa alueellinen romaniasiain neuvottelukunta sekä
paikalliset romanityöryhmät ja muut mahdolliset yhteistyötahot. Yhteistyöpäivät pyritään
järjestämään yhteistyössä eri tahojen kanssa ja näin ollen jakamaan vastuuta päivien
organisoinnin, sisällön toteuttamisen ja budjetin suhteen.
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2. Paikallisten romaniaktiivien tukeminen ja ohjaus
Neuvottelukunta järjestää alueensa romaniaktiiveille sekä romanityöstä kiinnostuneille
suunnattuja koulutuksia. Neuvottelukuntana jaamme ajankohtaisista asioista tietoa eri
tahoille sekä edistämme paikallista romanityötä.
Tavoite:
Kevään/kesän 2017 aikana alueellinen romaniasiain neuvottelukunta järjestää alueensa
romaniaktiiveille sekä romanityöstä kiinnostuneille kaksipäiväisen koulutuksen.
Koulutuksen tarkoitus on jakaa ajankohtaista tietoa kentältä sekä motivoida alueemme
romaniaktiiveja. Määrällisesti pyrimme saamaan osallistujia tilaisuuteen 20 - 30 henkilöä.
Toimenpiteet:
Suunnittelija on yhteydessä alueemme romaniaktiiveihin ja suunnittelee heille suunnatun
koulutuksen. Suunnittelija varaa tilat sekä suunnittelee ohjelman sekä kutsun. Suunnittelija
on myös yhteydessä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja tilaisuuden kouluttajiin.
Aikataulu:
2017 kesäkuu
Vastuutaho/-henkilö:
Alueellinen neuvottelukunta (suunnittelija). Nevo tiija - ESR hanke, Allan Armas Lindberg
Seuranta/huomioitavaa:
Alueellinen romaniasiain neuvottelukunta toimii tilaisuuden järjestäjänä yhteistyössä Nevo
tiija - hankkeen kanssa. Tilaisuus on tarkoitettu Pohjois-Suomen alueellisen romaniasiain
neuvottelukunnan alueen romaniaktiiveille (romaneille sekä pääväestön edustajille).
Kustannuksista vastaavat alueellinen romaniasiain neuvottelukunta sekä Nevo tiija hanke. Suunnittelija esittelee neuvottelukunnalle koulutuspäivien suunnitelman,
kustannukset ja tilaisuuden jälkeen arvion sen toteutumisesta.
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3. Koulutus ja työllistyminen
Neuvottelukunta tukee toimillaan romaneiden koulutusta ja työllisyyttä, sekä tarvittaessa
ohjaa ja suunnittelee eri toimijoiden kanssa romaneille suunnattuja koulutuksia ja
työllisyysväyliä.
Tavoite:
Tavoitteena on lisätä motivaatiota sekä parantaa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.
Tavoitteena on suunnitella Tzetanes naal - sekä Nevo tiija - hankkeiden kanssa PohjoisSuomen romaneiden työllisyys- ja koulutusmessut. Messujen tarkoitus on motivoida Oulun
alueen romaniväestöä koulutuksessa ja työllistymisessä sekä edesauttaa romaneita,
työnantajia ja koulutuksen edustajia kohtaamaan toisensa. Koulutus- ja työllisyysmessujen
yhteydessä Taiteen edistämiskeskus TAIKE järjestää Ouluun Suomi100 - hankkeen ja
monien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Romanit 100-vuotisessa Suomessakonsertin. Tavoitteena on, että neuvottelukuntana olemme mukana toteuttamassa kyseistä
konserttia.
Sosiaali- ja terveysministeriö hallinnoi Sanoista tekoihin – hanketta, ja tavoitteena on
toteuttaa hanketta yhteistyössä STM:n kanssa. Kajaanissa on 7.4.2017 Sanoista tekoihin hankkeen tilaisuus alueen romaneille sekä viranomaisille. Tavoitteena on lisätä Kainuun
alueella eri viranomaisten ja romaneiden välille luottamusta sekä parantaa romanien
koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.
Toimenpiteet:
Yhteistyössä Tzetanes naal- sekä Nevo tiija- hankkeiden kanssa suunnittelemme ja
toteutamme omalla työpanoksellamme koulutus- ja työllisyysmessut ja Romanit 100vuotisessa Suomessa- konsertin toteutumisessa. Suunnittelija suunnittelee ja on mukana
toteuttamassa kyseisiä tapahtumia.
Suunnittelija on mukana Nevo tiija- hankkeen ohjausryhmässä.
Suunnittelija on mukana toteuttamassa Sanoista tekoihin- hanketta. Kajaanissa 7.4.2017
on Sanoista tekoihin- hankkeen osallistava seminaari. Suunnittelija osallistuu myös
hankkeen muihinkin tilaisuuksiin Kuopiossa sekä Helsingissä.
Aikataulu:

2017 maaliskuu; Sanoista tekoihin – hanketilaisuus 10.3.2017 Helsinki, Sanoista tekoihin –
hanketilaisuus 29.3.2017 Kuopio.
2017 huhtikuu; Sanoista tekoihin- hankeseminaari 7.4.2017 Kajaani.
2017 lokakuu; koulutus- ja työllisyysmessut sekä Romanit 100 - vuotisessa Suomessakonsertti (alustava päivämäärä 27.10.2017 Madetojan Sali, Oulu).
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Vastuutahot/-henkilö:
Alueellinen romaniasiain neuvottelukunta (suunnittelija) on mukana suunnittelemassa sekä
mahdollisuuksien mukaan osallistuu kyseisten tilaisuuksien järjestämiseen.
Neuvottelukunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kyseisiin tilaisuuksiin.
Seuranta/huomioitavaa:
Suunnittelija esittelee romaniasiain neuvottelukunnalle arvion tilaisuuksien toteutumisesta
sekä tiedottaa tulevista tilaisuuksista.
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4. Romanikulttuurin ja -kielen edistäminen
Neuvottelukunta tukee Opetushallituksen työskentelyä romanikielen aseman
parantamiseksi. Neuvottelukunta tukee ja edistää toiminnallaan romanikielen opettamista
ja ylläpitämistä.

Tavoite:
Kartoittaa mahdollisia romanikielen opettajia alueellamme. Suunnitteilla on yhteistyössä
Opetushallituksen kanssa romanikielen opettajien täydennyskoulutus. Suunnittelija on
mukana Oulun alueen kielikerhon suunnittelussa ja tarpeen tullen tilaisuuksissa (esim.
kerhon juhlat).

Toimenpiteet:
Suunnittelija on yhteydessä Opetushallitukseen ja tiedustelee romanikielen opettajien
täydennyskoulutusmahdollisuutta. Suunnittelija tiedustelee ja listaa henkilöitä mahdollisiksi
romanikielen opettajiksi Pohjois-Suomen sekä Kainuun ja Lapin alueella ja laatii
suunnitelmaa opetuksen järjestämisestä. Suunnittelija on mukana Oulun alueen
kielikerhon päättötilaisuuksissa.
Aikataulu:
Täydennyskoulutuksen tarpeen ja mahdollisuuksien selvitys 31.5.2017 mennessä.
Lista ja yhteystiedot opetushenkilöstöstä 31.5.2017 mennessä.
Suunnitelma opetuksen järjestämisestä 30.6.2017 mennessä.
Vastuutaho/-henkilö:
Pohjois-Suomen alueellinen neuvottelukunta (suunnittelija)
Seuranta/huomioitavaa:
Suunnittelija tiedottaa neuvottelukuntaa asiaan liittyen.
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5. Perheiden hyvinvointi
Neuvottelukunta pyrkii toimillaan edistämään ja vahvistamaan romaniperheiden
hyvinvointia.
Tavoite:
Kartoittaa kolmannen sektorin mahdollisia toimijoita romaneita ajatellen. Suunnitella
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa alueellemme eri toimintoja, joiden tarkoitus on
ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä tukea perheiden hyvinvointia. Oulun alueen
romaniperheille yhteisen vanhempainillan suunnittelu ja toteutus Opetushallituksen sekä
muiden mahdollisten tahojen kanssa.
Toimenpiteet:
Suunnittelija tiedustelee kolmannen sektorin eri mahdollisuuksia ja tarvittaessa
suunnittelee yhteistyössä romanikentälle mahdollista vakituista kerhotoimintaa.
Aikataulu:
2017 toukokuuhun mennessä suunnittelija on yhteydessä eri kolmannen sektorin
toimijoihin
2017 lokakuu Opetushallituksen kanssa järjestettävä vanhempainilta
Vastuutaho/-henkilö:
Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta (suunnittelija), Opetushallitus.
Seuranta/huomioitavaa:
Suunnittelija esittelee neuvottelukunnalle kolmannen sektorin mahdollisia toimia
alueellamme. Suunnittelija tiedottaa neuvottelukuntaa Opetushallituksen kanssa
järjestettävästä vanhempainillasta ja esittelee toteutuneen tilaisuuden arvion.
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Edustustehtävät toimikaudella 2017

Pohjois-Suomen romaniasiain neuvottelukunta nimeää edustajia saamiensa
nimeämispyyntöjen perusteella kansallisiin ja kansainvälisiin romanitoimielimiin. Tällä
hetkellä neuvottelukunnalla on jäsenyydet seuraavissa toimielimissä:

Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetushallitus/ Romaniväestön koulutustiimi
STM/ Romanipoliittisen ohjelman ohjaus- ja seurantaryhmä
THL / Romanien hyvinvointi, terveystutkimus
Kajaanin paikallisromanityöryhmä
Oulun paikallisromanityöryhmä
Nevo tiija - Uusi aika - hankkeen ohjausryhmä
STM/ Sanoista tekoihin - hankkeen ohjausryhmä
Suunnittelija osallistuu alueella käynnistyvien ESR-hankkeiden suunnitteluun ja
ohjausryhmien työskentelyyn (esim. DIAK Opin portailla-, Tsetanes naal- ja Nevo tiijahankkeet).

