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NEVO TIIJA -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA   

 

 

Hanke: Nevo tiija – uusi aika  

Kokousnro: 4/2018 

Aika: 11.12.2018 klo 10–14 6.krs Kokoushuone Amani,  

paikka: Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. 

Liitteenä mukana:  

1. Maksatuskauden 1.9.–31.12.2018 sisältöraportti  

http://prezi.com/akhfzbdlpf_r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

2. Koko hankkeen loppuraportti 

http://prezi.com/g5qyhvgjhbvu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

3. Ohjausryhmäläisille tarkoitettu hankkeen arviointilomake, joka tuodaan mukana kokoukseen 

ja palautetaan projektipäällikölle (voi lähettää myös sähköisenä). Yhtäkään 

arviointilomaketta ei saapunut takaisin. Palaute annettiin suullisesti. 

 

 

Kutsutut: Paikalla X, etäyhteydenpäässä E 

X Pj. Taiteen edistämiskeskus: Eva-Maria Hakola 

Vpj. Romanifoorumi: Dimitri Theslund 

STM: Sarita Friman ja X Irmeli Järvenpää 

X E-S RONK: Malla Laiti 

L-S RONK: Tuula Lindberg 

I-S RONK: Helena Valentin 

P-S RONK: Henry Lindgren 

V-RONK: Henna Huttu 

Suomen Romaniyhdistys: Maija Isberg-Palm 

Vantaan paikallisromanityöryhmä: Hannele Lautiola tai varajäsen 

Kuopion Roma ja ViaDia P-Savo: Hannu Tourunen 

Suomen Romanifoorumi: Armas Lindberg 

DIAK: Elina Ylitalo (kehittämisjohtaja), Heli Matintalo (taloussihteeri) ja Niina Mäenpää 

(viestintäasiantuntija), Pirjo Hakala (vararehtori) 

Helsingin kaupunki: Heidi Hållman, X Lauri Hiltunen 

Vantaan Kaupunki: Riitta Dincay, X Joni Auvinen 

Kuopion kaupunki: Mirja Wihuri 

HDL: Vesa Sarmia 

E ODL: Pekka Asikainen 

THL: Eila Linnanmäki 

Liikemiesten lähetysliitto: Erkki Haarala 

TE-toimisto: Marianne Selin-Mynttinen 

Au Mensa: avoin 

 

http://prezi.com/akhfzbdlpf_r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/g5qyhvgjhbvu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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X Tšetanes naal: Mari Rask 

X Taiteen edistämiskeskus: Mertsi Lindgren 

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

 

 

 

 

1§ Kokouksen avaus 

 Esitys ja päätös: puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10.05 

 

 

 

2§ Todetaan läsnäolijat 
Esitys: Todetaan läsnä olevat ohjausryhmän jäsenet ja merkitään pöytäkirjaan.  

  

 

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: Kokouksessa on paikalla alle puolet ohjausryhmän jäsenistä, joten kokous ei ole 

päätösvaltainen 

 

 

4§ Talouskatsaus 

 Esitys: Käydään lävitse hankkeen viimeisen maksatuskauden talous sekä koko talous 

Päätös: Heli Matinkylä ei paikalla, joten projektipäällikkö Mertsi Ärling esitteli 

talouskatsauksen. Talouskatsaus liitteenä. 

Projektipäällikkö kertoi kaikkien rahojen tulevan käytettyä. Rahoittaja katsoo vielä 

viimeisen maksatuskauden tarkastuksessa kaikki lopulliset tiedot. 

Ohjausryhmä esitti vielä tyytyväisyytensä Nevo tiija- hankkeen talouden hoidosta. 

 

5§ Viestinnän kuulumiset 

Esitys: käydään lävitse viestinnän kuulumiset 

 

Päätös: Viestintäasiantuntija Niina Mäenpää lomalla, joten projektipäällikkö esittelee tämän 

kohdan maksatuskauden toiminnan yhteydessä. 

 

6§ Hankkeen kuulumiset 
Esitys:  

1. projektipäällikkö käy tiivistetysti lävitse osatoteuttajien toimintaraportit 

maksatuskaudelta 1.9.–31.12.2018 ja hyväksytään ne lisättäväksi Eura-järjestelmään. 

Linkki Prezi-esitykseen: 

http://prezi.com/akhfzbdlpf_r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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2. Jokainen osatoteutus esittää suullisesti oman osatoteutuksen kokonaiskuvan 

(10min/osatoteutus). Projektipäällikkö tuo esille hallinnoijan näkökulmasta 

kokonaiskuvan.  

Päätös: osatoteuttajista ei paikalla ollut kuin Helsingin kaupunki ja etäyhteyden päässä 

Pekka Asikainen, jotka kertoivat oman osuutensa. projektipäällikkö esitti loput. 

Hyväksytään raportit. Linkki Prezi-esitykseen:  

http://prezi.com/g5qyhvgjhbvu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

 

Rahoittaja esitti, että loppuraportin lopullisessa versiossa olisi selkeästi esillä mitä 

hankkeesta jää käteen ja mitkä asiat juurtuu rakenteisiin. Myös vakioraporttiin toivottiin 

tiiviisti mahdollisimman paljon tietoa ja laajempi versio sitten liitteeksi. Puheenjohtajan 

mielestä loppuraportin kattavuus on hyvä ja siihen toivottiin vielä omana lukuna tai yhtenä 

kappaleena tietoa siitä, mitä jää rakenteisiin.  

 

Diakin dialogi-sivusto herätti keskustelua ohjausryhmässä ja kysymyksiä siitä, mihin 

hankkeen tulokset päätyvät jatkoa varten. Projektipäällikkö kertoi dialogi-sivuston olevan 

käytössä myös hankkeen jälkeen ja sitä ylläpitää Diak. Hankkeesta saadut tulokset löytyvät 

sieltä sekä Peda-netistä. Rahoittaja esitti myös, että Inno-kylä voisi olla paikka, johon 

lisätään julkaisu ja selkeät mallit.  

 

Osatoteuttajien osuus jäi vajaaksi, sillä paikalla ei ollut kaikkia osatoteuttajien edustajia. 

 

Helsingin kaupunki kertoi toimintansa olleen pääsääntöisesti verkostoitumista. Haasteita oli 

tuonut organisaation sisällä tapahtuneet henkilöstövaihdokset. Helsingin kaupunki toi 

tiedoksi myös, että romanityö siirtyy takaisin Lauri Hiltusen vastuulle Helsingin kaupungin 

nuortenpalveluissa. 

 

Pekka Asikainen esitti Odl:n näkemyksen kokonaiskuvasta. Haasteita oli ollut paljon 

kohderyhmän tavoittamisessa, mutta romanityön osaaminen on kuitenkin kasvanut Odl.ssa 

hankkeen aikana. 
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7§ Ohjausryhmäläisen arviointi ja suullinen palaute hankkeelle 

 

 Esitys: Ohjausryhmäläisen arviointi ja palaute hankkeelle 

   

Projektipäällikkö sai ansaitut kiitokset ja kehut ohjausryhmältä toiminnastaan hankkeen 

johdossa suullisesti. Kukaan ei palauttanut pyydettyä kirjallista arviointilomaketta Taloutta 

ja toimintaa on hoidettu ja johdettu esimerkillisesti. 

   

8§ Muut asiat 

 Esitys: kirjallinen loppuraportti lähetetään ohjausryhmäläisille. 

 Päätös: Loppuraportin lopullinen versio lähetetään vielä kaikille ohjausryhmäläisille. 

 

 

10§ Nevo tiija -hankkeen päätös 

   

 Päätös: Nevo tiija -hanke loppuu 31.12.2018 

  

  

 

11§ Kokouksen päättäminen 

 Esitys ja päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.24 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Eva-Maria Hakola       

puheenjohtaja 

 

 

 

_____________________________ 

Joni Auvinen 

sihteeri 


