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ROMANO MISSIO RY:N TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
Romano Missio on vuosikymmenten aikana tehnyt pitkäjänteistä työtä romanien aseman
edistämiseksi. Se on pyrkinyt vaikuttamaan pääväestön asenteisiin, vähentämään romanien
kokemaa eriarvoisuutta ja lisäämään osallisuutta koulutuksen ym. sosiaalisen aseman kohoamisen
myötä.
Suomalaisessa yhteiskunnassa on viime vuosien aikana tapahtunut suuria muutoksia mm.
poliittisessa päätöksenteossa. Selkeästi on nähtävissä muutosten kauaskantoiset seuraukset, ne
ovat lisänneet kansalaisten epävarmuutta ja turvattomuutta. Romano Missio on toiminut
taloudellisesti suurien haasteiden keskellä, monipuolisten toimintojemme kautta olemme
kuitenkin kyenneet vastaamaan omalta osaltamme ihmisten ahdinkoon. Teemme huomionarvoista
työtä kaikkein syrjäytyneimpien, heikossa asemassa olevien kanssa. Järjestön tekemä
lastensuojelutyö on edelleenkin arvokkain ja vaativin työmuotomme. Lähes 10 vuotta olemme
tehneet valtakunnallista vankilatyötä romaninaisvankien rikolliskierteen katkaisemiseksi
voimaannuttamalla heitä saamaan uudelleen otteen elämästä. Olemme panostaneet perhe- ja
nuorisotyöhön STEA:n avustamien projektien välityksellä.
Romano Mission yhteiskunnallinen painoarvo on vuosien aikana lisääntynyt. Saamme runsaasti
hyvää palautetta tekemästämme työstä eri viranomaisilta, yhteistyötahoilta, romaneilta sekä eri
kohderyhmiltä. Olemme päässeet mukaan uusille vaikuttamisen foorumeille, meidän
asiantuntemustamme kysytään ja työntekijöitämme pyydetään luennoimaan ja osallistumaan
puhujina eri ajankohtaisiin tapahtumiin ja seminaareihin.
Vuosien ajan järjestön talous on ollut haasteellinen. Olemme tehneet vanhoihin kiinteistöihimme
suuria remontteja, jotka ovat kiristäneet talouttamme. Omavaraisuusasteemme kehitys on
järjestön tämän hetkinen epävarmuustekijä, johon meidän on suhtauduttava vakavasti ja
tarvitsemme pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta talouden tasapainottamiseksi. Kansalaisten
kokema turvattomuus yhteiskunnassamme, osoittaa selvästi, että järjestötoiminnalle on suuri
tarve. Huono-osaisuus, syrjäytyneisyys, perheiden ja nuorten ahdinko tuovat toimintamme
keskuuteen uusia asiakkaita ja tulevaisuuden haasteita.
Vaativista uhkakuvista huolimatta, katson Romano Missio ry:n tulevaisuuteen myönteisesti.
Meillä on hyvä hallitus, vastuutta kantava puheenjohtajisto sekä työllensä antautunut,
kehittämishaluinen ja sitoutunut henkilöstö. Työmme erikoisuus ja ainutlaatuisuus romanityön
asiantuntijatahona vaatii työntekijöiltä paljon. Olen etuoikeutettu saadessani johtaa tätä joukkoa.
Lämmin kiitos missiolaiset panoksestanne, kiitos STEAlle ja muille tukijoillemme, kiitos myös
Romano Mission työn ystäville! Ennen kaikkea haluan kiittää Taivaan Isää huolenpidosta ja
johdatuksesta, jota olemme työssämme saaneet kokea kulkiessamme kappaleen matkaa rohkaisua
ja tukea tarvitsevien lähimmäisten rinnalla.
”Meillä kaikilla on kyky tuottaa iloa – kuuleva korva, näkevä silmä, ojennettu käsi!”
yhteistyöterveisin;
Tuula Åkerlund
II LASTENSUOJELUTYÖ
Lastensuojelutyötä toteutettiin Hämeenkoskella sijaitsevassa 14-paikkaisessa Päiväkummun
lastenkodissa. Kesäkuussa Päiväkummussa vietettiin 60 –vuotisjuhlia. Juhlaan osallistui
lastenkodin oman väen lisäksi entisiä lapsia ja työntekijöitä sekä yhteistyökumppaneita.
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Lastensuojelutoimintaa ja kasvatusta ohjasivat kristilliset arvot. Romanilasten kasvatuksessa
pidettiin yllä romanitapakulttuuria. Lastensuojelutyön tavoitteena on ollut, että lapsi ja nuori
tuntee omat juurensa, arvostaa omaa kulttuuritaustaansa ja kykenee olemaan täysipainoinen
kansalainen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kasvatustyö on ollut yhteistyötä lapsen, hänen
perheensä sekä viranomaisten välillä huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet.
Työntekijät osallistuivat säännöllisiin työnohjauksiin ja henkilöstöpalavereihin.
Lastensuojelutyön laadun varmistamiseksi Romano Missio on tukenut henkilökunnan
kouluttautumista. Henkilöstön psykiatrisen osaamisen lisääminen on ollut painopisteenä
kouluttautumisessa. Omaohjaajat osallistuivat eri terapioiden vanhempainryhmiin. Henkilöstö
osallistui romanitapahtumiin, seminaareihin ja koulutuspäiviin ja esitteli järjestön ja
lastensuojeluyksiköiden toimintaa eri tilaisuuksissa.
Kesällä lasten kanssa tehtiin retkiä ja lapset osallistuivat seurakuntien kesäleireille. Henkilöstö
osallistui Turussa pidetyille valtakunnallisille lastensuojelupäiville. Niissä esiteltiin lastenkodin
toimintaa, verkostoiduttiin ja osallistuttiin ajankohtaisten aiheiden luennoille. Yhdistys on pitänyt
tärkeänä, että henkilökunnassa toimii romani- ja pääväestöön kuuluvia, työhönsä sitoutuneita
ohjaajia, joilla on myös vuosien kokemus perheiden kanssa työskentelystä. Romano Mission
erityisenä vahvuutena on romanikulttuurin asiantuntemus ja erityispiirteiden huomioiminen.
Osallistuimme vuoden 2018 aikana kuntien lastensuojelupalveluiden hankintaan koskeviin
kilpailutuksiin. Päiväkummulla on puitesopimukset mm. Helsingin, Espoon, Vantaan,
Kauniaisten, Tampereen, Lohjan, Porvoon, Hämeenlinnan, Kouvolan, Hyvinkään, Porin sekä
Rauman kanssa. Päiväkumpuun on tullut sijoituksia myös kilpailutusten ulkopuolelta, kuten
Lahdesta ja Kankaanpäästä.
III JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA
Romano Boodos – Yhteiskuntaa palveleva erikoislehti
Romano Boodos – valtakunnallinen romanilehti on Romano Missio ry:n toimittama julkaisu.
Lehti on ammatillisesti toimitettu taploid- iltapäivälehden tyyppinen järjestön
äänenkannattaja. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja painosmäärät ovat 4000- 5000 kpl.
Tilaajia lehdellä on n. 1000, joista n. 400 saa lehden jäsenetuna. Lehden levikistä pääosa
myytiin irtonumerona. Romano Boodos –lehdessä käsiteltiin monipuolisesti
romanikysymyksiä, romaniväestön asioita ja tapahtumia. Jokaisessa numerossa oli
romanikielinen artikkeli ja esillä pidettiin myös kristillistä sanomaa. Lehti palveli myös
muita romanijärjestöjä ja romanityötä tekeviä viranomaisia antamalla palstatilaa
tiedottamiselle ja
kirjoituksille. Lehdessä julkaistiin ajankohtaisia romaniasiain neuvottelukunnan romanipolitiikan
tiedotteita. Lehti oli entiseen tapaan suunnattu jäsenille ja romaniväestölle sekä eri
viranomaistahoille. Irtonumeromyyntinä se tavoitti myös runsaan määrän muita kansalaisia.

IV DIAKONIA- JA SOSIAALINEN TYÖ
Romano Mission tekemä diakonia- ja sosiaalisentyön sisältö oli monipuolista palveluneuvontaa.
Toiminta on laajentunut sekä sisällöltään että vaikutusalueeltaan. Syrjäytyminen ja työttömyys
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ovat monien asiakkaittemme elämässä todellisuutta. He elävät köyhyysrajan alapuolella eivätkä
välttämättä osaa hakea itselleen tarvittavaa apua. Yhteydenottoja tuli sekä romaniväestöltä että
viranomaisilta ja niihin liittyi asiakkaiden ohjaamista ja tukemista. Ilman sosiaalipalveluohjaajaa
emme kykenisi toteuttamaan näin laajamittaista sosiaalipalvelutoimintaa. Hyvät yhteistyösuhteet
eri toimijoiden kanssa ovat antaneet hyvän näköalapaikan ja osallistumismahdollisuuden
sosiaali-, lastensuojelu- ja romanityötä koskevaan ajankohtaiskeskusteluun.
Romano Mission työntekijät ja hallituksen romanijäsenet osallistuivat eripuolella Suomea
pidettyihin romanitapahtumiin ohjelman suorittajina ja avustajina. Romano Missio järjesti
erilaisia kirkollis-, kulttuuritapahtumia ja koulutustilaisuuksia, luennoi kohderyhmille
romanikulttuurista, kirjoitti lausuntoja ja valmisti romanikulttuurista kertovaa materiaalia eri
tahojen käyttöön sekä piti säännöllisesti yhteyttä sidosryhmiin.
Sosiaalipalveluohjaaja teki tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa erilaisissa romanien
toimeentulo- ja asunto ym. sosiaaliasioissa. Yhä useammin sosiaalityössä on kysymys oikean
asiantuntijan löytämisestä erilaisiin ongelmatilanteisiin. Asiantuntijaverkoston laajentamista
romaniasiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi ja riittävän tuen saamiseksi jatkettiin vuoden 2018
aikana. Tarvittaessa otettiin yhteyttä aluehallintoviraston alueelliseen romaniasian
neuvottelukunnan suunnittelijoihin, ihmisoikeusliittoon sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun
toimistoon.
VUODEN 2018 YHTEYDENOTOT
Asuntotoimistot

1792 kpl

Sosiaalitoimistot

1560 kpl

Lastensuojelu asiakkaat

100

Turvakodit

95

Lausunnot

230 kpl

Materiaalit sosiaali - ja asuntotoimistoihin

205 kpl

Yhteydenotot Kela

120 kpl

Yhteydenotot Romano Missioon
sosiaalityöntekijät ja lastensuojelu

145 kpl

Romano Missiolla on asiakkaita, joilla on pitkäaikainen asiakkuus. Näiden asiakkaiden kohdalla
on ollut vaikea arvioida ihan tarkkaan yhteyden ottojen määrää eri tahoihin/viranomaisiin. Asian
luonteesta riippuen, asioiden hoidossa joutuu olemaan yhteydessä moniin eri viranomaisiin,
ennen kuin asia on selvitetty.
Vanhusten asioiden hoidossa omaiset ovat ottaneet yhteyttä enimmäkseen palvelutalo ja
kotipalvelu asioissa. Hopeatien palvelutalossa on useita romanivanhuksia, joita käytiin
tapaamassa n. 2 x kk:ssa. Tarvittaessa palvelutalon henkilökunnan kanssa pidettiin yhteisiä
palavereita vanhuksien asioiden tiimoilta.
Eri viranomaiset/tahot:
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- Sosiaalitoimistot
Sosiaaliasiamies
Vankilan sosiaalisihteerit
Asuntotoimistot
Asumisentuki
Asumisyksiköt
Kritsin asukaspalvelu
Ara - asunnot
Aluehallintokeskus
Tilakeskus
Valvira
Potilasasiamies
Sosiaaliylitarkastaja
Vähemmistövaltuutettu
Edunvalvoja
Lastensuojelu

-

Turvakodit
Kotisairaanhoito
Palvelutalo
Vammaispalvelu

- Kela

V JÄRJESTÖN PROJEKTITOIMINTA
NAISTEN KULMA – tukipiste rikostaustaisille romaninaisille
vankilatyö ja miestyö
Tausta
Naisten Kulma käynnistyi maaliskuussa 2017 Romano Mission keskustoimiston tiloissa, ja
loppuvuodesta 2017 saatiin omat tilat Helsingin Malmilta. Alkuvuodesta 2018 avattiin myös
Oulun tukipisteen tilat. Naisten Kulmaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEAlta (entinen Raha-automaattiyhdistys). Osa tuotoista tulee vankilatyön ostopalveluista, joita
Rikosseuraamuslaitos ostaa.
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Toiminta
Naisten Kulmassa tuetaan rikostaustaisia romaninaisia rikoskierteen katkaisussa ja omien
unelmien saavuttamisessa. Työtä toteutetaan jatkumona, jossa kuljetaan rinnalla tuomion,
vapautumisen nivelvaiheiden ja siviilielämän aikana. Työtä tehdään kymmenen vuoden aikana
karttuneen verkoston kanssa monialaisessa yhteistyössä. Tuki kootaan naisen tarpeista lähtien, ja
se voi olla elämänhallinnan ja ongelmanratkaisutaitojen vahvistamista, kansalaistaitojen
vahvistamista, voimaannuttamista, päihdetyötä, vanhemmuuden tukemista ja perhetyötä, omien
elämänkokemusten käsittelyä.
Vuonna 2018 Naisten Kulmalla oli 39 asiakasta, joista 10 oli Oulun toiminnoissa ja 29 Helsingin
toiminnoissa. Ottaen huomioon, että rikostaustaisia romaninaisia on noin 45-60 naista vuosittain,
Naisten Kulma on onnistunut kohtalaisen hyvin kohderyhmän tavoittamisessa.
Vapautuneita vankeja tuettiin ja neuvottiin puhelimitse, tukipisteellä ja jalkautumalla verkosto- ja
viranomaispalavereihin. Yhdyskuntapalvelun suoritti 1 nainen, koevapaudessa oli 1 nainen.
Naisten Kulman yhdyskuntaseuraamustyön työmallia kehitettiin yhdessä Länsi-Suomen
rikosseuraamusalueen, Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston ja Uudenmaan
yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa. Yhdyskuntaseuraamustyön tavoitteisiin kuuluu sekä
rangaistusajan suunnitelmaa määrittelevä työvelvoitetoiminta, kuntouttava VOIVA-työskentely
sekä asiakkaan omista tavoitteista nouseva palveluohjaus ja muu tuki.
Lokakuussa järjestettyyn Romani rikosseuraamusasiakkaana -seminaariin osallistui 86 henkilöä.
Seminaarissa esiteltiin Romano Mission romaninais- ja romanimiestyön lisäksi Vankeusaika
mahdollisuutena -hanketta.
Kokemusasiantuntija aloitti työssäoppimisjakson Naisten Kulmassa ja toimi vertaistyöntekijänä ja
oli mukana suunnittelemassa Naisten Kulman toimintaa asiakasnäkökulmasta.
Koulutukset
Koulutuspaketteja tarjottiin rikosseuraamusalalle ja uusintarikollisuuden ehkäisyn kannalta
tärkeille viranomais- ja yhteistyötahoille sekä oppilaitoksille. Koulutusosiot sisältävät romanien
historian, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat sekä romanivankien erityispiirteet ja erityistarpeet.
Koulutuksia järjestettiin vuonna 2018 yhteensä 9 kappaletta.
Vankilatyö
Vankilatyötä tehtiin Länsi-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueilla Vanajan,
Hämeenlinnan, Oulun ja Kestilän vankiloissa. Yksiköissä järjestettiin sekä VOIVA-työskentelyä
että yksilötukityötä. Vankiloissa tavoitettiin yhteensä 45 naista, joista 35 Vanajan ja
Hämeenlinnan vankiloissa, 10 Kestilässä ja Oulussa. Lisäksi toimintaa laajennettiin
Hämeenlinnan vankisairaalan puolelle, jossa toteutettiin tarpeen vaatiessa yksilötukityötä.
VOIVA-ryhmiä järjestettiin sekä kevät- että syyskaudella yhteensä 2 kpl. Yksilötukityötä tehtiin
yhteensä 130 tuntia.
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Palveluohjaajat ovat lisäksi toimineet kulttuuritulkkeina ja edunvalvojina erilaisissa
romaninaisvankeihin liittyneissä neuvotteluissa ja edunvalvontatilanteissa. Palveluohjaajat
osallistuivat päihdekartoituksiin, vankien rangaistusajansuunnitelmien päivityksiin, koevapauden
suunnitteluihin ja lastensuojelupalavereihin. Konsultointeja on ollut niin vankiloissa kuin muiden
viranomaisten ja asiantuntijoiden tahoilta. VOIVA-ryhmiin osallistuneilta naisilta on kerätty
palautetta, jonka mukaan kaikki vastanneet ovat kokeneet saavansa apua ja kokeneet
romanityöntekijän hyödyllisenä.
Kestilän vankilassa vankilatyö laajeni 08/2018 käsittämään ostopalveluna myös muut kuin
romanivangit. Kestilässä on siis tehty merkittävä avaus, jossa romanitaustainen työntekijä
työskentelee myös pääväestön vankien kanssa.

ROMANIMIESTYÖ
Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen strategiamäärärahalla toteutettu ”Mieserityistä
romanikulttuurin osaamista ja ymmärrystä verkostoyhteistyössä” – hanke kehitti tuen muotoja
romanimiehille rikosseuraamusprosessin ajaksi ja nivelvaiheisiin. Hanke alkoi 04/2017 ja päättyi
12/2018. Hankkeen tuloksia olivat VOIVA-toimintamallin pohjalta mieserityiseksi mukautettu
VOITTO – toimintamalli, jota toteutettiin Ojoisten vankilassa. Lisäksi tehtiin
yhdyskuntaseuraamustyötä Lahden ja Hämeenlinnan yhdyskuntaseuraamustoimistoissa.
Hankkeen aikana kohdattiin yhteensä 33 romanimiestä, pidettiin 6 koulutusta ja infotilaisuutta
työtä ja kohderyhmän erityispiirteitä koskien, järjestettiin 3 VOITTO-ryhmää, toteutettiin
yksilötukityötä ja tarjottiin yksiköiden henkilökunnalle konsultaatiota romanikulttuuria koskien.

EVÄITÄ ARKEEN –Romaniperhetyöprojekti
Eväitä arkeen –romaniperhetyön projekti on 3,5-vuotinen, Romano Missio ry:n hallinnoima,
Kaikille eväät elämään –avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi –ohjelman osahanke.
Toiminta aloitettiin 1.8.2017. Vuoden 2018 lopussa todettiin, että romaniperhetyön tarve ja
kysyntä oli suuri ja senhetkisillä resursseilla saatoimme vastata tarpeeseen rajoitetusti.
Projektin tavoitteet
Projektin tavoitteena on romaniperheiden osallisuuden lisääminen perheen elämänhallintataitoja
ohjaten ja vahvistaen. Tähän tavoitteiseen pyritään kehittämällä romaniperheitä parhaiten
palveleva kulttuurilähtöinen perhetyön toimintamalli. Romaniperheiden ja viranomaistahojen
keskinäistä ymmärrystä sekä dialogista vuorovaikutusta pyrittiin vahvistamaan tekemällä ohjausja valitustyötä mm. kulttuuriluentojen välityksellä sekä kulttuuritulkkauksella
kohtaamistilanteissa.
Työntekijät ja toiminta-alue
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Projektissa työskenteli vuonna 2018 neljä työntekijää, joista kaksi 85%:lla työpanoksella ja kaksi
100%:lla työpanoksella. Lisäksi toiminnan tukena oli satunnaisesti kaksi vapaaehtoistyöntekijää.
Kaikki työntekijät olivat romanitaustaisia. Henkilöstö osallistui projektin yhteistyökumppaneiden
järjestämiin perhe- ja sosiaalityön koulutuksiin sekä projektin järjestämään säännölliseen
työnohjaukseen sekä tyky-toimintaan.
Projektin toiminta-alueena olivat Helsinki, Vantaa ja Espoo ja kohderyhmänä em. alueiden
romaniperheet sekä romanien kanssa työskentelevät viranomaistahot.
TOIMINTAMENETELMÄT
Jalkautuva perhetyö perheissä
Romaniperheitä tukevaa, jalkautuvaa perhetyötä tehtiin parityönä, kohtaamalla 2 perhettä/päivä,
neljänä päivänä viikossa. Perhetyön pyyntöjä saatiin lisäksi toiminta-alueen ulkopuolelta.
Perhetoimintapäivät
Asiakasperheille suunnattuja yhteisiä toimintapäiviä järjestettiin vuonna 2018 neljä kertaa.
Perhetoimintapäivien tavoitteena oli toimia ehkäisevänä toimenpiteenä ja lisätä perheiden
osallisuutta sekä edistää vertaiskokemuksien kautta perheiden keskinäistä vuoropuhelua.
Perheleiri
Hankehakemuksen mukaisesti asiakasperheille järjestettiin viikonloppuleiri 8.-10.6.2018
Tuusulan Metsäpirtissä. Leirille osallistui yhteensä 13 asiakasperhettä. Tavoitteena oli sosiaalisen
kuntoutuksen keinoin tukea vanhemmuutta ja perhe-elämää.
Valistus, luennot ja koulutukset sekä viestintä
Vuonna 2018 perhetyöprojektin työmallia esitettiin erilaisissa luento-, esittely- ja
seminaaritilaisuuksissa yhteensä 15 kertaa osallistujamäärän ollessa 518 sidosryhmiin kuuluvaa
henkilöä. Kohteena olivat perhetyöprojektin ohjausryhmän jäsenten työpisteet, koulut,
seminaaritapahtumat sekä toiminta-alueen kuntien sosiaalitoimet. Konsultaatioapua eri toimijoille
annettiin myös puhelimitse ja sähköpostitse. Perhetyön esite päivitettiin uusilla kuvilla sekä
tekstimuokkauksilla syksyllä 2018. Perhetyöstä kerrottiin säännöllisesti yhdistyksen Romano
Boodos -lehdessä.
Laadun arviointi, toiminnan seuranta ja ohjaus
Projektin laadun arviointiin sekä toiminnan seurantaan ja ohjaukseen osallistui kolme tahoa, joille
kullekin raportoitiin säännöllisesti: Romano Missio ry:n hallitus, STEA sekä projektille nimetty
12-henkinen ohjausryhmä, jossa edustajisto eri sosiaali-, kasvatus- ja koulutusalan toimialoilta.
Lisäksi projekti sai tukea ja ohjausta kehittämistyöhön Kaikille eväät elämään –avustusohjelman
koordinointihankkeen kautta.
Perhetyön laatua ja vaikuttavuutta arvioitiin projektin arviointisuunnitelman mukaisesti, käyttäen
apuna laadittuja asiakaspalautemittareita sekä henkilöstön itsearviointipajojen tuloksia.
Projektin talous
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Perhetyöprojekti sai vuodelle 2018 rahoituksen pääasiassa STEA:lta. Lisäksi tuloina olivat
kahden työntekijän palkkatuki KEHA:lta sekä oppisopimuskorvaus. Projektille vuodeksi 2018
laadittua talousarviota tarkennettiin vuoden alussa. Tarkennettu talousarvio toteutui suunnitellusti.
ASIAKASTILASTOT VUONNA 2018
Perheitä yhteensä:
26
Lapsia perheissä yhteensä:
57
Huoltajana äiti, eroperhe:
9 perhettä
Huoltajana äiti, isä kuollut:
1 perhe
Huoltajana äiti, isä vankilassa:
3 perhettä
Huoltajina molemmat vanhemmat: 11 perhettä
Huoltajana isovanhemmat:
2 perhettä
Vanhempien ikäjakauma:
26-47 -vuotiaat, painottuen 27-36 -vuotiaisiin
Lasten ikäjakauma:
0-21 -vuotiaat, painottuen 6-10 – ja 13-15 -vuotiaisiin
Asiakkuus viranomaistahon kautta: 12 perhettä
Asiakkuus perheen oman yhteyden oton kautta: 14 perhettä
Perheet alueilta: Helsinki 9 perhettä, Vantaa 13 perhettä, Espoo 4 perhettä
Keskimääräinen työskentelyaika perheessä: 8 kuukautta
TERNE APRE – Nuorten vuoro –projekti

Terne Apre – Nuorten vuoro -projekti aloitti toimintansa syyskuussa 2018. Projektin rahoittaa
STEA ja projektin kesto on 2018 – 2021. Projektissa työskentelee yhteensä kolme työntekijää,
joista kaksi tekee jalkautuvaa työtä ja yksi projektikoordinaattori. Projektin kolme tärkeintä
työmuotoa ovat;
1.

Jalkautuminen nuorten pariin, siellä missä nuoret ovat mm. kauppakeskukset ja
juna-asemat.

2.

Pienryhmätoiminta, pienryhmätoiminta toteutetaan kolme kertaa vuodessa ja
yhden pienryhmän kesto on noin kolme kuukautta.

3.

Viranomaisten kouluttaminen. Koulutusta järjestetään kaikkia, jotka kohtaavat
romaninuoria työkseen, mm. poliisit ja nuorisotyöntekijät.

Projektin kohderyhmä on 13-29 -vuotiaat romanit ja jotka asuvat pääkaupunkiseudulla.

Toiminta
Projektin kaksi ensimmäistä kuukautta kuluivat käytännössä projektiin perehtymiseen,
verkostoitumiseen ja projektin alkuun laittamiselle. Marraskuussa varsinainen toiminta saatiin
alkamaan projektissa, jalkautumiset ja pienryhmätoiminta käynnistyivät suunnitelmien
mukaisesti. Ensimmäisen pienryhmä järjestettiin yhteistyökumppanimme R3:n tiloissa Vantaan
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Myyrmäessä maanantai-iltaisin. Ensimmäinen pienryhmä oli suunnattu 17-29 -vuotiaille
romanimiehille ja pienryhmän sisältö liittyi elämänhallintaan.

Kohdatut nuoret
13-17 –vuotiaat tytöt: marraskuu 9, joulukuu 11, yht. 20
13-17 –vuotiaat pojat: marraskuu 9, joulukuu 10, yht. 19
18-29 –vuotiaat naiset: marraskuu 9, joulukuu 19, yht. 28
18-29 – vuotiaat miehet: marraskuu 32, joulukuu 30, yht. 62
marraskuu kaikki yht. 59, joulukuu kaikki yht. 70
marras-joulukuu yht. 129
Jalkautumiset: Helsingin Rautatienasema, Kamppi, Tikkurila, Myyrmäki ja Espoo
Yhteistyössä: Nuorisotyö Raiteilla, Stadin etsivät ja Inhimillisiä uutisia

Toimenkuvat ja vastuualueet
Projektikoordinaattori:
Projektikoordinaattori oli vastuussa toiminnan raportoinnista ja kirjaamisesta, talouden
seuraamisesta, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, arvioinnista ja seurannasta, toiminnan
kehittämisestä ja kokonaisuuden hallinnoinnista, edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä, koulutusten
suunnittelusta ja aikatauluttamisesta. Projektikoordinaattori jalkautui tarvittaessa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajat:
Nuorisotyöntekijöiden vastuulla oli nuorten neuvonta, tuki ja ohjaus, jalkautuminen, koulutusten,
pienryhmien ja katutapahtumien suunnittelu ja toteutus sekä sidosryhmäyhteistyö. Nuorten
poikien ja miesten pienryhmien suunnittelu ja ohjaaminen kuuluivat myös heidän
toimenkuvaansa.
Työntekijät jalkautuivat viitenä päivänä viikossa, 4h+1h raportointia/kerta, yhteensä 25h viikko.
Päiväsaikaan järjestettiin koulutuksia, luentoja, verkostoyhteistyötä ja viranomaispalavereja 7h/
viikko. Muuta työtä (koulutusten suunnittelua, koordinointia, puhelimitse tapahtuvia neuvontaa ja
ohjausta) kuului yhteensä 7h viikossa.
Verkostot
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Työtä tehdään monen eri toimijan kanssa. Pääsääntöisenä ajatuksena on, että jalkautumista
tehdään aina jonkun muun toimijan kanssa yhteistyössä.
Yhteistyötahot: R3- romaninuorihanke, Nuorisotyöraiteilla, Ennalta ehkäisevä poliisi, Aseman
Lapset ry, PKS nuorisopalvelut, Päiväkeskus Hirundo, Sininauhasäätiö, Helsingin etsivä lähityö,
Arvokas.

Tiedottaminen / Sosiaalinen media
Työntekijöillä on omat Facebook-profiilit ja yhteensä kavereita on noin 1600. Työntekijöiden
profiilit; Mertsi Terne Apre, Angelica TerneApre Nuorten vuoro ja Jari TerneApre NuortenVuoro.

VI JÄRJESTÖTOIMINTA JA HALLINTO
Keskustoimisto
Järjestön keskushallinto toimii Helsingin Malmilla. Operatiivisessa hallinnossa työskentelivät
toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund ja talousvastaava Leea Järvinen syksyyn 2018 asti. Uudeksi
talousvastaavaksi valittiin Martti Kiveläinen. Toimistossa työskentelivät toimistosihteeri Mervi
Pamukci ja sosiaali- ja diakoniatyötä tekevä palveluohjaaja Alida Friman.
Jäsenistö
Romano Mission henkilöjäsenmäärä on viime vuosina hieman laskenut. Se oli 329.
Yhteisöjäseniä oli neljä. Jäsenmaksun suuruus oli henkilöjäseniltä 20 euroa, ainaisjäseniltä 85
euroa ja yhteisöjäseniltä 50 euroa. Jäsenetuna toimitettiin Romano Boodos- lehti.
Jäsenkokous
Romano Mission sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.9.2018 keskustoimistolla.
Hallitus
Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä seitsemän (7) kertaa.
Vuonna 2018 hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Väinö Lindberg sosiaalineuvos, puheenjohtaja, Esa Ellala, sosiaalineuvos, varapuheenjohtaja,
Malla Laiti erikoissuunnittelija, Ulla-Maija Nikula, toiminnanjohtaja, Tarja Sassi,
perhetyönpäällikkö, Jeppe Isberg, yrittäjä, varajäsenet: Arto Antturi, kirkkoherra, Jani Lindroos,
seurakuntatyöntekijä, Anja Ollila, diakoni. Hallituksen sihteerinä toimi Tuula Åkerlund.
Työvaliokunta
Työvaliokunta kokoontui vuonna 2018 yhteensä viisi (5) kertaa.
Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Väinö Lindbergin ja varapuheenjohtaja Esa
Ellala ja Malla Laiti, Jeppe Isberg, toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund ja talousvastaava Leea
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Järvinen syksyyn asti. Uusi talousvastaava
Martti Kiveläinen osallistui työvaliokunnan
toimintaan syksystä lähtien. Hän tuli pois lähteneen Leea Järvisen tilalle. Työvaliokunnan
puheenjohtajana toimi Väinö Lindberg ja sihteerinä Tuula Åkerlund.
Järjestön rahoitus
Romano Mission järjestötyön merkittävin taloudellinen tukija oli STEA. Se myönsi järjestölle
yleisavustuksen ja hanke- ja projektiavustukset. Kuntien ja seurakuntien tuki oli pienimuotoista,
mutta järjestön palvelutoiminnan kannalta se oli välttämätöntä.

JÄRJESTÖJEN JA ASUNTOYHTIÖIDEN EDUSTUS VUONNA 2018
STEA
Sosiaali- Ja Terveysjärjestöjen Yhteistyöyhdistys Yty
Lastensuojelun Keskusliitto
Suomen Sosiaali- Ja Terveys Ry Soste
Kirkkopalvelut
Palvelutyönantajat – Elinkeinoelämän keskusliitto
As Oy Vilppulantie 2
Kiinteistö Oy Koskenraitti
As Oy Koivukoskenkatu
Raamatunlukijain Liitto
Aika Oy
Romaniasiain Neuvottelukunta Ronk
Romaniväestön Koulutusryhmän Ohjausryhmä
MRG (Minority Right Group)
Suomen Punainen Risti – Ei Rasismille
Kirkko ja Romanit -neuvottelukunta, Kirkkohallitus
Sininauhaliitto
Allianssi Oy
OPH Romaniväestön koulutusryhmä
ROMANO MISSIO RY:N PALVELUKSESSA VUONNA 2018
Henkilökunnassa toimi romaniväestön ja pääväestön edustajia, joiden koulutusaste vaihteli toisen
asteen-, terveyden- ja sosiaalialan ammattilaisiin ja korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.
Järjestön työntekijä:
Keskustoimisto

5

Naisten Kulma –tukipiste hanke

4

Miesvankilatyö –ostopalvelu

1
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Eväitä arkeen – perhetyö

3

Terne apre –katunuorisotyö

3

Päiväkummun lastenkoti

17

JÄRJESTÖN YHTEYSTIEDOT vuonna 2018:

!
ROMANO MISSIO RY
Vilppulantie 2 C 4
00700 Helsinki
Puh. 09-3511 366
www.romanomissio.fi
Päiväkummun lastenkoti
Hyväneula, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03) 764 1501
paivakumpu@romanomissio.fi
johtaja Hanna Pekonen
hanna.pekonen@romanomissio.fi
puh. 041 441 6350
Naisten kulman- tukipiste
Terne apre- työpiste
Kirkonkyläntie 10 A 3krs
00700 Helsinki
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