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NEVO TIIJA –HANKKEEN PÖYTÄKIRJA   

 

Hanke: Nevo tiija – uusi aika  

Kokouspöytäkirja: 3/2017 

Aika: 24.10.2017 klo 11-15 

paikka: Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Amani kokoustila 6. krs. 

 

Kutsustut ja paikalla (K), ei paikalla (E): 

K Pj, Taiteen edistämiskeskus: Eva-Maria Hakola 

K STM: Sarita Friman-Korpela ja Irmeli Järvenpää 

E E-S RONK: Malla Laiti 

E L-S RONK: Tuula Lindberg 

E I-S RONK: Helena Valentin 

E P-S RONK: Henry Lindgren 

E V-RONK: Henna Huttu 

E Suomen Romaniyhdistys: Maija Isberg-Palm 

E Vantaan paikallisromanityöryhmä: Hannele Lautiola 

E Kuopion Roma ja ViaDia P-Savo: Hannu Tourunen 

K Suomen Romani Forum: Armas Lindberg 

K DIAK: Terhi Laine, Suvi Uusitalo (taloussihteeri) ja Niina Mäenpää (viestintäasiantuntija) 

paikalla AC:n kautta 

K Helsingin kaupunki: Heidi Hållman 

K Vantaan Kaupunki: Riitta Dincay 

E Kuopion kaupunki: Mirja Wihuri 

E HDL: Vesa Sarmia 

K ODL: Pekka Asikainen Paikalla AC:n kautta, jouduttiin tiputtamaan klo 12:00 linjoilta teknisen 

vian vuoksi 

E THL: Eila Linnanmäki 

E Liikemiesten lähetysliitto: Erkki Haarala 

E Te-toimisto: Marianne Selin-Mynttinen 

E Au Mensa: Dimitri Lindgren. Au Mensan edustajana oli Kaisla Kulmanen 

K Romanifoorumi: Dimitri Theslund 

E Tsetanes naal: Sari Hammar 

K Taiteen edistämiskeskus: Mertsi Lindgren 

E Yksittäisiä viiteryhmän henkilöitä (”kentän ihmisiä”): Allan Bollström, Jussi ja Mirjami Ärling 

 

 

 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

 

1§ Kokouksen avaus 

 Esitys ja päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 11 
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2§ Todetaan läsnäolijat 
Esitys: Todetaan läsnä olevat ohjausryhmän jäsenet ja merkitään pöytäkirjaan. 

Päätös: Todettiin läsnäolijat ja käytiin esittäytymiskierros. Paikallaolijat kirjoittivat nimensä 

myös ESR-osallistujalistaan (Liite 1: Osallistujalista) 

 

 

3§ Kokouksen päätösvaltaisuus ja edellisen kokouksen pöytäkirja 

Esitys: kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ovat paikalla. Todetaan pöytäkirja tarkastetuksi ja allekirjoitetaan. 

 Päätös: Todetaan kokouspäätösvaltaiseksi ja allekirjoitettiin edelliset pöytäkirjat. 

 

 

4§ Kirjataan pöytäkirjaan varapuheenjohtajan eroaminen tehtävästään ja valitaan 

 ohjausryhmälle uusi varapuheenjohtaja. Kirjataan pöytäkirjaan Nuorten edustaja 

 Anna Rajalin eroaminen uusien työtehtävien johdosta ja ehdotetaan uudeksi nuorten 

 edustajaksi romaninuorten neuvoston puheenjohtajaa tai hänen ehdottamaansa 

 henkilöä. Kirjataan pöytäkirjaan Vantaan kaupunkin edustajan Kirsi Eskelisen 

 poisjääminen ohjausryhmästä ja tilalle tulee Riitta Dincay. 

Esitys: Rikhard Blomerus on ilmoittanut kirjallisesti, ettei päivätyönsä tähden kykene 

 toimimaan ohjausryhmässä mukana, joten hän on pyytänyt eroa. Samoin hän on myös 

 eronnut sisarhankkeen ohjausryhmästä. Ehdotetaan uutta varapuheenjohtajaa 

 ohjausryhmään. 

 Valitaan uusi nuorten edustaja ohjausryhmään 

Todetaan uudeksi Vantaan kaupungin edustajaksi Riitta Dincay.  

 

 Päätös: Myönnetään eropäätös Rikhard Blomerus ja valitaan uudeksi 

 varapuheenjohtajaksi Suomen Romani Foorumin oppisopimusopiskelija Dimitri Theslund. 

 Uudeksi nuorten edustajaksi valitaan Au Mensa –projektista Kaisla Kulmanen. 

Todettiin Kirsi Eskelisen poisjääminen ohjaryhmästä ja todetaan uudeksi Vantaan 

 osatoteutuksen edustajaksi Riitta Dincay. 

 

 

5§ Talouskatsaus 

 Esitys: Suvi Uusitalo käy lävitse hankkeen talouden 

 Päätös: Taloussihteeri Suvi Uusitalo kävi hankkeen budjettikertymän ja –suunnitelman  

 lävitse. Ei muutoksia eikä korjauksia. Liite 4: talouskatsaus. 

  

 

 

6§ Viestinnän kuulumiset 

 Esitys: Niina Mäenpää käy lävitse viestintäsuunnitelmaa 

 Päätös: Viestinnän asiantuntija Niina Mäenpää kertoi AC:n välityksellä hankkeen 

 viestinnästä ja viestinnän suunnitelmista. Ohjausryhmä oli tyytyväinen viestintään. 

 Ohjausryhmälle lähetetään pöytäkirjan mukana linkki hankkeessa työstettyihin Kohti 

 unelmia -videoklippeihin, jotta ne olisivat jo nyt käytettävissä. 
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7§ Hankkeen kuulumiset 

 

Esitys: Käydään lävitse hallinnoijan ja osatoteuttajien toimintaraportit ja hyväksytään ne 

lisättäväksi Eura-järjestelmään. Käydään lävitse syksyn 2017 ja kevään 2018 

toimintasuunnitelmat- 

  

 Päätös: Projektipäällikkö kävi lävitse Prezi-esityksen avulla hankkeen maksatuskausi IV 

 toimintoja sekä toi esille jokaisen osatoteuttajan kohdalla aiottuja toimenpiteitä ajalle syksy 

 2017-kevät 2018. (Liite 2: Prezi-esitys  

 

 Hankkeen toimintoihin oltiin tyytyväisiä ja annettu palaute oli rohkaisevaa. Rahoittajan 

 edustaja ja valvoja toi muutamia näkökulmia ja kehittämisnäkökulmia esille: 

1. Hankkeen toimintoihin sitouttaminen vaatii töitä, miten sitouttaminen voitaisiin 

mallintaa. 

2. Hanketoimijoiden/osatoteuttajien tulee tarkastella toimintojaan, mikä on se lisäarvo, 

mitä hanke tuo/antaa? 

3. Hanke on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. 

4. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida yhdenvertaisuus. 

5. Raportinkirjoittamisessa tulee tuoda esille, mikä on yhteishyöty ja yhteistyön lisäarvo 

 

 Nämä oli yhteisiä kaikille osatoteuttajille. Projektipäällikkö tarvittaessa tuo 

 osatoteuttajakohtaiset kehityshuomiot henkilökohtaisessa ohjauksessa etenkin niiden 

 osatoteutuksien kohdalla, joiden edustajaa ei ollut paikalla kokouksessa. 

 

 

8§ Uskalla! It´s possible – Unelmista totta –videoprojekti 

 Esitys: Esitellään henkilötarinoihin keskittynyt videoprojekti 

 Päätös: Esiteltiin kohdan 7 kohdalla. Emme pystyneet katsomaan kaikkia videoclipejä läpi 

 teknisten ongelmien vuoksi. Yksi katsottiin ja siihen oltiin tyytyväisiä. Projektipäällikkö 

 lähettää clipeistä vielä linkin kaikille ohjausryhmäläisille.  

 Linkki:  

 Videot Youtubessa:  https://www.youtube.com/watch?v=r8GyNpYz-NE&t=27s 

 Videot FB:ssa:  https://www.facebook.com/romanienosallisuus/ 

 

9§ Uskalla! it´s possible – tuumasta toimeen 

Esitys: Esitellään hallinnoijan suunnittelema koulutus- ja työllisyys –pilottia 

 Päätös: Esiteltiin kohdan 7 kohdalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8GyNpYz-NE&t=27s
https://www.facebook.com/romanienosallisuus/
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10§ Muut asiat 

 Esitys ja päätös:  

 

- Yritystapaaminen Aluehallintoviraston johtajan toimesta. Yhdistetään kristillisten 

liikemiesten kanssa brunssitapaaminen. 

- Projektipäällikkö toi tiedoksi suunnitelman yrittäjien saamiseksi yhteiseen 

neuvottelupöytään. Toimintaa pidettiin hankkeen onnistumisen edellytyksen mukaisena. 

 

- Kotimaani ompi Suomi – Romanit 500 vuotta 100-vuotisessa Suomessa -hankkeen 

mahdollisuudet ja haasteet 

- Projektipäällikkö esitteli sateenvarjohankkeen kokonaisuuden ohjausryhmälle ja toi 

esille, missä kohden Nevo tiija -hanke on mukana. Liitteenä mukana Preziesitys. (Liite3: 

Kotimaani ompi suomi -sateenvarjohanke) 

 

- Oulun messukokonaisuuteen liittyvät epäselvyydet 

- Projektipäällikkö toi lyhyesti esille tapahtumakulun. Asiasta keskusteltu useiden eri 

viranomais- ja toimijatahojen kanssa. Jokaisessa palaverissa todettiin, ettei asiassa ole 

toimittu juridisesti eikä eettisesti väärin. Tapahtumakokonaisuus tullaan viemään maaliin 

saakka. Ohjausryhmä antoi saman vapauttavan päätöksen puheenjohtajan kautta 

projektipäällikölle ja sen mukana Nevo tiija –hankkeen osalta koko tuotantoryhmälle. 

 

- Jatkohankesuunnitelmia 

- projektipäällikkö toi tiedoksi, että Diak on työstämässä yhteistyössä SRF:n kanssa uutta 

hanketta, jossa voitaisiin hyödyntää Nevo tiija ja tsetanes naal -hankkeissa kehitettyjä 

palvelumalleja. Prosessi on vielä alkutekijöissä.  

 

 

- Kohdassa 7 tuli esille Terveyden ja hyvinvoinnin osatoteutuksen kohdalla joitakin 

kysymyksiä kenttätoiminnasta, jotka herättivät keskustelua ohjausryhmäläisten kesken. 

Projektipäällikölle annettiin tehtäväksi viedä 25.10. THL:ssä pidettävään 

asiantuntijaraadille neljä kysymystä: 

1. Onko yhdenvertaista, että kesken hanketta annetaan hyödykkeitä vain osalle tutkittavista. 

Onko HUS-eettisen neuvottelukunnan lupa kirjallisesti saatu. 

2. Miten on hoidettu Itä-Helsingissä olevan kerhon kautta tutkittavien kutsuminen? Onko 

kerhon kokemusasiantuntijatyötä tekevän henkilön henkilökohtaista tarvetta hyödynnetty 

eettisesti väärin ja onko kerhon osallistujien heikompaa asemaa suhteessa tutkimukseen 

rekrytoidessa pohdittu eettisestä näkökulmasta  

3. Osallistuuko Roosa-tutkimus romaninuorten leireihin osallistuneiden leirimaksuihin 

4. Mistä mahdollisesti kertyneet kulut maksetaan (Flat rate?)  
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11§ Seuraava kokous 

 Esitys: Valitaan seuraava kokous tammikuulle 2018 sekä muut vuoden 2018 sekä 2019 

 kokouspäivät. 

 Ehdotuksia ja päätökset: 

 Tiistai 13.2.2018 

 Tiistai 12.6.2018 

 Tiistai 23.10.2018 

 Tiistai 12.2.2019 

  

 

 

12§ Kokouksen päättäminen 

 Esitys ja päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14:44 

 

 

Helsingissä  

 

 

________________________    __________________________ 

 

Eva-Maria Hakola      Mertsi Ärling 

puheenjohtaja       projektipäällikkö 
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Liite 1: Osallistuja lista 

Liite 2: Prezi-esitys: Nevo tiija -hankkeen maksatuskausi IV 

http://prezi.com/3uo18vsyas6h/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

Liite 3: Kotimaani ompi suomi –sateenvarjohanke: http://prezi.com/wkn1qcdnan-

r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

Liite 4: Talouskatsaus 

 

 

 

 

http://prezi.com/3uo18vsyas6h/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/wkn1qcdnan-r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/wkn1qcdnan-r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

