
OHJAUSRYHMÄN KOKOUS   PÖYTÄKIRJA 

 
NEVO TIIJA – UUSI AIKA -HANKE  
 
 
Aika:  Tiistai 16.10.2018 klo 11.00-14.00 
Paikka:  Diakonia-ammattikorkeakoulu,  

Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki 
 

Läsnä: Mertsi Ärling   Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, projektipäällikkö 
Heli Matintalo  Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (etänä) 
Niina Mäenpää  Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (etänä) 
Mari Rask  Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri 
Malla Laiti  AVI, 
Joni Auvinen  Vantaan kaupunki, pj 
Mertsi Lindgren  Taiteen edistämiskeskus 
Irmeli Järvenpää STM 
Marianne Selin-Mynttinen TE-toimisto 
Helena Valentin  AVI (etänä) 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:02. Eva-Maria Hakola ja Dimitri Theslund olivat 

estyneitä, puheenjohtajana toimii Vantaan osatoteutuksen työntekijä Joni Auvinen 

2. Todetaan läsnäolijat 

- Merkataan läsnäolijat osallistujalistaan 

3. Kokouksen päätösvaltaisuus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen  

- Kokous ei ole päätösvaltainen, koska paikalla vain 7 henkeä 

- Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei voida allekirjoittaa, koska puheenjohtaja eikä 

varapuheenjohtaja ole paikalla. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa ohjausryhmän 

kokouksessa. 

4. Hankkeen talouskatsaus. 

- Diakin projektiassistentti Heli Matintalo kävi läpi talouskatsauksen 

- THL:n kustannuksia ei ollut talouskatsauksessa, koska heidän maksatushakemuksensa 

saapui Helille vasta 15.10.2018. Heli lisää nämä kustannukset talouskatsaukseen 

myöhemmin. 

- Mietintää herättivät tulevatko kaikki varat käytetyiksi. Projektipäällikkö vastaa, että 

keväällä on kysytty kaikilta osatoteuttajilta tulevatko kaikki heidän rahat käytetyiksi ja 

silloin kaikki ovat vakuuttaneet, että rahat tulee käytetyksi. Myös Diakin osalta tilanne 

näyttää hyvältä rahojen käyttämisen suhteen. 



- Rahoittajalta kysyttiin voiko olla toimintaa vuoden vaihteen jälkeen, mutta 

laskutettaisiin ennen vuoden loppua. Kaikki maksut, kustannukset ja työt pitää olla 

tehtynä ennen hankkeen loppumista. Jos hankkeessa tehdään työtä esim. hankkeen 

lopetustyötä tammikuun puolella, niin niistä ei voi laskuttaa enää. 

- Syyskuussa ollut tilintarkastus meni hyvin. Kehitystä: Liitteiden täyttäminen: pitää 

avata hyvin ja olla selkeästi merkitty. Kaikki ostokustannukset olivat moitteettomia. 

5. Hankkeen kuulumiset 

- Kaikki mallinnukset stilisoitu ja ne on laitettu loppujulkaisuun. Mallinnuksia on 

yhteensä 25. Tšetanes naal -hankkeen projektipäällikön kanssa mallinnetaan vielä 

mentorointi, joka on vielä menossa. Tällä hetkellä mentoroinnissa mukana 14 paria. 

Mentorien kesken on pidetty palaveri 15.10.2018, josta tullut erittäin hyvää 

palautetta. Mentorit ovat ohjanneet mentoroitavia työllisyyden ja koulutuksen saralla. 

On tapahtunut verkostoitumista, voimaantumista ja ovien avaamista. 

- Loppujulkaisussa on tuotu kentän ääni esiin, puheenvuoronomaista tekstiä haasteista 

ja onnistumisista. 

- Vantaan kaikki työntekijät ovat poistuneet. Yksi uusi työntekijä Joni Auvinen palkattu 

tilalle, joka vie Vantaan osatoteutuksen loppuun. 

- Helsingissä osatoteutuksessa myös työntekijä jakanut 100% työaikansa kahtia, koska 

saanut työpaikan yliopistolta. 50% työaikaa tekee Ramona Schwartz. 

- Roosatutkimukseen on osallistunut 300 henkeä. 

- Tällä maksatuskaudella on ollut eniten hallinnollista työtä, joka aiheuttanut paljon 

työtä. Tämän on aiheuttanut iso mediakampanja, jolloin uusi kilpailutus on jouduttu 

tekemään. Meillä on tulossa hyvä kampanja. 

- ESR-lomakkeiden muutostyö. Lopetuslomakkeissa olleet koulutuksen hankkimista 

koskevat virheelliset tiedot on korjattu lopetuslomakkeisiin sekä Euraan. 

- Työn jalkauttaminen rakenteisiin. Kipinä on siirtynyt osaksi Romanifoorumin työtä. 

Kokemusasiantuntija koulutusta on lähdetty viemään Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 

terveyspuolen koulutuksiin. Lisäksi kokemusasiantuntijahanketta viedään ulkomaille 

Diakin uuden KV- hankkeen puitteissa. Tuumasta töihin- hanketta on saatu eteenpäin. 

Helsingin kaupunki lähtenyt kehittämään nuorisotyötä, jolloin työntekijästä tulisi 

liikkuva, jolloin työntekijä menisi nuorten pariin. Helsingiltä ei ole tullut vielä vastausta. 

- Tilastotietoa:  

o Koulutukseen on lähtenyt 87 henkilöä 

o Töihin on päässyt 131 henkilöä 

6. Hankkeen tiedotus ja viestintä 



- Projektipäällikkö toi esille Niina Mäenpään viestinnän ajankohtaiskatsauksen 

- Loppujulkaisu valmis ja tänään tulee viimeiselle katsantokierrokselle, jolloin lähtee 

painoon. Loppujulkaisusta tuli 200-sivuinen ja se julkaistaan loppuseminaarissa 

5.11.2018 

- Niina Mäenpää on tehnyt osatoteuttajakohtaisista loppuseminaareista tiedotteet.  

Loppuseminaareissa on ollut kokonaisuudessaan vähän ihmisiä liikkeellä. 

- Loppuseminaari romanijuhlia mainostettu ja mainostetaan ahkerasti 

- Some-kampanja nuorille. Kuusi nuorta on lähtenyt päivittämään Instagramissa omasta 

koulutuksestansa positiivisella otteella tarkoituksenaan tavoittaa mahdollisimman 

paljon romaninuoria ja nuoria aikuisia ja viedä koulutuksen tärkeyttä ja 

monipuolisuutta eteenpäin. Kampanja kestää lokakuun ajan. 

- Mediakampanja 2:ssa tehty paljon töitä ja kuvaukset ovat olleet. 29.10 tiedote lähtee 

eteenpäin ja pyritään levittäytymään laajalle. Kampanjan kohderyhmänä työnantajat. 

Mediakampanja 3 painottuu vuorostaan enemmän suureen yleisöön ulkomainonnan 

avulla. Mediakampanja 3 on valtakunnallinen, johon ostetaan mainostilaa sellaisista 

paikoista, jotka ovat valtakunnallisesti nähtävissä. 

- Dialogi-verkkojulkaisuun romanien osallisuus –teema työstetään hallinnoijan toimesta 

koko ajan. 

7. Mediakampanja 1, 2 ja 3 

- Mediakampanja 1: Some-kampanja ja #Meidäntulevaisuus 

- Mediakampanja 2: Työnimi-kampanja 

- Mediakampanja 3: Palkkaisitko? Kohderyhmänä suuri yleisö: hyödynnetään kahden 

edellisen kampanjan materiaalia, jolla levittäydytään sosiaaliseen mediaan. 

8. Uskalla! It’s possible – tuumasta töihin -hankehakemukset 

- Itä-Suomen Elyssä hankehakemus on hyväksytty. Työntekijä haku. Työhön tulossa 

työpari, joista toisen on hyvä olla romani ja toisen pääväestön edustaja. Kemioiden 

kohtaaminen on erityisen tärkeää. 

- Etelä-Suomen hankehakemus on lähtenyt lokakuussa. TE-keskuksen kanssa on tehty 

yhteistyötä ja pidetty palavereita. Asiat menevät tällä hetkellä toivottuun suuntaan. 

- KV-hanke lähtenyt myös eteenpäin hankesuunnittelijalta, odotamme vastausta. 

9. Muut asiat 

- Sarita Friman siirtyy STM:n sisällä toisiin tehtäviin, jolloin ei voi olla enää hankkeen 

valvoja. Loppuun tulee varmasti joku uusi henkilö. 

- Loppuseminaari 5.11.2018 klo 15–17 Savoy-teatterissa ja konsertti klo 19. 

- Arviointi 



o Ohjausryhmän jäsenet täyttävät arviointilomakkeen. 

10. Seuraavat kokoukset  

- Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 11.12.2018 klo 10-14. Tämä on Nevo Tiijan 

viimeinen ohjausryhmä, jolloin velvoitetaan runsasta osanottoa. Viimeisessä 

ohjausryhmässä käydään läpi hankkeen tulokset ja paketoidaan hanke. 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään 12.05. 

 

 

 

 

______________________   ______________________ 

Joni Auvinen   Mari Raks 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

__________________________________ 

Mertsi Ärling 

projektipäällikkö 

LIITTEET:  Liite 1. Hankkeen tilannekatsaus 

  Liite 2. Talouskooste 

  Liite 3. Talousseuranta 

 

 


