SAVONLINNAN SEUDUN ROMANIYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
50 vuotta 25.11.2021

Kuva vuoden 2020 Kesäkoulusta Itä-Karjalan kansanopistolta Punkaharjulta

Savonlinnan seudun Romaniyhdistys on vuodesta 2007 alkaen pitänyt
kesäkouluja ja vastannut niiden toiminnasta.
Romanikielen kesäkoulut on toiminut ensivuonna 2021 jo 25 vuoden ajan.
Kuvissa olevilta ihmisiltä on saatu lupa käyttää heidän kuviaan tässä
Toimintakertomuksessa.

Yleistä Yhdistyksestä
Vuosi 2020 oli Savonlinnan seudun Romanilähetys ry:n 59 toimintavuosi. Olemme yksi
vanhimmista pienistä Romaniyhdistyksistä Suomessa, jonka toiminta on ollut jatkuvaa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja
yhdenvertaisuuden toteutumista sekä oikeudellisissa asiakirjoissa määriteltyjä ihmisoikeudellisia,
sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia. Yhdistys edistää romanikulttuurin ja
kielen asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä romanien osallistumista julkiseen
elämään ja päätöksentekoprosessiin. Yhdistys vastustaa rasismia ja syrjintää.
Yhdistys on toiminut Savonlinnan ja lähikuntien romaneiden ja valtaväestön sillanrakentajana jo
vuosikymmenten ajan ja ollut suunnittelemassa eri koulutusohjelmia sekä luonut työpaikkoja ja
käynyt neuvotteluja eri viranomaisten kanssa. Yhdistys tekee mm maahanmuuttajien kanssa
yhteistyötä esim.: luentotilaisuuksia järjestämällä, sekä kulttuurit kohtaavat yhteistapahtumia.
Yhdistys tekee paljon muutakin kuin vaan romanityötä paikkakunnalla ja on monessa asiassa
mukana. Yhdistyksenä olemme tunnettuja ja luotettavia yhteistyökumppaneita monen eri tahojen
kanssa.
2. Hallinto
Yhdistykseen kuuluu 70 maksavaa jäsentä. Jäsenmaksu on 15€/perhe/vuosi. Yhdistyksen hallitus
kokoontui kolme kertaa syys ja 3 kertaa kevätkaudella. Vuosikokous oli Toukokuussa 2020
Hallitus 6/2020-6/2021
puheenjohtaja Ossi Blomerus varapuheenjohtaja Irene Lindgren
sihteeri Eeva Vuorinen
rahastonhoitaja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry / Sirpa Kolistaja
tilintarkastaja Jukka Lievonen
hallituksen varsinaiset jäsenen Juha Räisänen Taisto Blomerus, Nadja Lindgren ja Satu Sallinen
varajäsenet Maija Tenojoki ja Kent Nyman
3. Talous
Yhdistys on saanut avustusta seuraavilta tahoilta vuonna 2020
Itä-Suomen lääninhallitus (ELY) päiväleiritoimintaan
Savonlinnan kaupunki kohdeavustus
Taiteen edistämiskeskus Taike
Asukasloikka Itsenäisyyspäivää juhlaa varten

1700€
2960€
8000€
3000€

Yhdistys on itse hankkinut varoja vuoden 2020 aikana mm. seuraaville toiminnoilla:
jäsenmaksut, tapahtumien osallistumismaksut, arpajais- ja myyjäistuotot, adressien myynti, sekä
muu tehty työ.
Vuoden 2020 aikana yhdistys on työllistänyt yhden henkilön erilaisilla tukitoiminnoilla ja yhden
henkilön osa-aikaisena harjoittelijana.
Yhdistyksen tärkeimmät ja näkyvimmät tapahtumat olivat 2020
Ø
Ø
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Ø
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Romanikulttuuritapahtumasarja kevät 2020 sadutus mitä se on, ja satutuokio
Celem, Celem näyttely ja romanikulttuuri luennot Kirjasto Joelissa syksy 2020
Kulttuurit kohtaavat musiikkiosio Kulttuurikellarissa 1.9.2020
Kesäkoulu Itäkarjalan Kansanopistolla 6/2020
Kokokansan Itsenäisyyspäivä juhlan järjestäminen 6.12.2020
Asunnottomien yö tapahtuma 17.10.2020

Yhdistyksemme yhteistyö muiden yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.
Tässä lista eri yhteistyö kumppaneistamme.
Ø Savonlinnan kaupunki ja sen eri toimialat, kuten sivistys-, vapaa-aika- ja sosiaalitoimi, päihde- ja
mielenterveyspalvelut
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Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Sami
Te-palvelut
Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut
Linnalan t-setlementti ry
Linnalan kansanopisto
Asukasloikka Savonlinna
Järjestötalo kolomonen ry,
Savolaiset selviytyjät ry
Savonlinnan kristillinen opisto, Itä-Karjalan kansanopisto,
Kiteen Evankelinen kansanopisto
Opetushallitus
Suomen romanifoorumi ry, Romano-missio ry
Suomen Romaniyhdistys ry
Romamedia
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Savonlinnan seurakunta/diakoniatyö, Helluntaiseurakunta,
ViaDia/Vapaaseurakunta
Diabetes yhdistys ry.
Tanhuvaaran urheiluopisto
Savonlinna-sääminkinseura
Asukasloikka
Xerox
Kultrink Savonlinna
Lieksan Somaliperheyhdistys ry/ Metka-kyläkulttuuritalo
Kiteen seudun romaniyhdistys ry
Muut romaniyhdistykset
Kiteen evl.srk:n diakoniatyö
Savonlinnan kirjasto Joel
Savonlinnan kulttuuritoimi
Savonlinnan Kuorma-autoilija Sallinen ky.
Savonlinnan toimintakeskus
Telakka
Savonlinnan uimahalli
Savonlinnan seudun yhdistykset
Itä-Savo, Savonmalehti sekä Savon-maa lehti

Kevätkauden avaus Savonlinnan Kulttuurikellarilla Pietarin romaniteatterin Shatsitsa Tanssi ja
musiikki esitys, joka koostui vain naisista 7.1.2020 Kuva liitteenä. Tilaisuus oli hieno ja Sali oli
täysi.
4. Vuoden 2020 keskeisimmät asiat ja toiminnat
Tammikuun tapahtumat
Työpaja Järjestötalo kolomosella, jossa käytiin läpi vuoden 2020 kevät ja kesä suunnittelua.
Syystulet ensimmäinen palaveri. Tapahtuma järjestettiin syksyillä 2020.
Kultrink ja Savonlinnan seudun romanilähetys aloitti yhteisen hankkeen, joka kesti lokakuun
puoleenväliin 2020. Hankkeessa oli eri toimintoja jotka esittelen myöhemmin. Kultrink puolesta
hankkeessa oli Riitta Kärkkäinen ja Ossi Blomerus yhdistyksen puolesta. Hankkeessa oli
ohjausryhmä koottu joka koordinoi hankkeen sisältöä. Rahoituksesta ja kustannuksista vastasi
kultrink hanke.
kolomosen hallitus kokoontui käsittelemään kolomosen asioita kokoukseen. Itse olen kolomosen
hallituksen jäsen.
Keskussairaalan C-salissa Sosterin järjestämä työpaja, joka oli potilas ja Sote alan yhdistyksille.
tarkoitettu paja.
Hankebooli Järjestötalo kolomosella kaikille paikkakunnan yhdistykselle. Boolissa suunniteltiin
uusia hankemuotoja yleisesti Savonlinnan paikallisyhdistyksille.
Palaveri erityisoppilaan vanhempien sekä koulukuraattorin kanssa, oppilaalle suunnatuista uusista
tukimuodoista ja selvitettiin miten yhdistys voisi olla lapsen toiminnoissa mukana. Romanikielen
opetus jatkuu kauden 2020–2021 Heikinpohjan koulun sivupisteessä. Tällä hetkellä Romanikielen
ja kulttuurin opetuksessa on 9 oppilasta. Yksi poika ja kahdeksan tyttöä.
Yhdistysten verkostopalaveri, jossa aiheena oli vuoden 2020 toiminnot retket ym.

Helmikuun tapahtumat.
Vietimme Ystävänpäiväjuhlaa Maahanmuuttajien kanssa Itä-karjalankansanopistolla, jossa sain
henkilökohtaisesti olla juhlapuupuhujana ja kertoa miltä tuntui olla Presidentin itsenäisyyspäivän
linnanjuhlissa vieraana. Olemme yhdistyksenä muutenkin panostaneet yhdistyksemme ja
maahanmuuttajien väliseen yhteistyöhön.. Teemme myös Kristillisen opiston kanssa yhteistyötä
siten että me olemme maahanmuuttajien tukihenkilö ryhmässä puhumassa heille Suomenkieltä ja
antamassa heille henkistä tukea, koska heillä ei ole suomessa oikeistaan muuta kaveripiiriä kuin he
ovat toinen toistensa kanssa..
Järjestö 2 vaikuta osallisuus seminaari Mikkelissä, johon Savonlinnasta osallistui
yhdistystoimitsijoita..
Romaniasiain neuvottelukunnan kokous Mikkelissä, jossa itse olen jäsenenä mukana.
Syystulet palaveri jossa muodostettiin eri työryhmien ohjausryhmät ja järjestelytoimikunnat.
Suomen romanifoorumin hallituksen kokous Helsingissä. Olen Foorumin puheenjohtaja vuoden
2020 lokakuulle, ja joudun käymään foorumin toimistolla erilaisissa kokouksissa ja palavereissa.
Yhdistyksellä on myös edustus tuumasta Töihin hankkeen ohjausryhmässä. Hanke on
koulutushanke, sujuvat koulutuspolut toiselle asteelle .Hanketta hallinnoi Diak Pieksänmäki.
Verkostopalaveri Toivontuvalla jossa aiheena yhdistysten kevätretki. Käynti Kristillisellä opistolla
keskustelemassa vuoden 2020tulevista tapahtumista Helena Strandin kanssa.
Yhdistys oli myös mukana keväällä 2020 järjestetyssä Savonlinnan keskussairaalan
mielenosoituksessa jonka Sosteri järjesti yhdessä eri toimitsijoiden kanssa. Paikalla oli tuhansia
osallistujia.
Maaliskuun tapahtumat
Maahanmuuttajien tukiryhmä kokoontuu Kristillisellä opistolla. Aiheena mitä Suomi merkitsee
meille täällä oleville. Maaliskuussa kaksi erillistä maahanmuuttaja ryhmää. Kolomosen työmyyrien
aamukahvit eri yhdistysten toimitsijoille Tilaisuudessa esiteltiin kolomosen uusia hankkeita.
Kultrink ohjausryhmän palaveri jossa mukana myös Rom media Työryhmässä suunniteltiin tulevaa
kevättä ja erilaisia toimintoja. Kultrink tapahtuma kirjastolla, jossa Inga Angersaari lukee satuja
lapsille, ja opettaa sadutusta osallistujille. Lisäksi lapset tekivät paperinukeista romani naisen ja
miehen vaatetuksista.
Kolomosen hallitus kokoontui 12.3.2020 järjestötalo kolomosen tiloissa.
Asta Vaittisen yhdessä Etelä Savossa hanke kohtaaminen ja vuorovaikutus.
Toveripäivät Itä-Karjalan kansanopistolla 14–15.3.2020 jossa olimme mukana.
Huhtikuussa jouduimme perumaan Romanien kansallispäivän tapahtuman, joka olisi ollut
kulttuurikellarilla. Toukokuussa Eurooppa-päivät joka oli Asukasloikan järjestämä suuri tapahtuma.
Samoin yhdistysten kevättori päivän ja paljon muuta toimintaa.
Korona epidemia rantautui myös meille Suomeen, ja sen myötä olemme joutuneet peruttamaan
paljon erilaisia omia sekä yhdistysten yhteisiä toimintoja. Osan olemme siirtäneet syksyyn ja osan
peruttaneet kokonaisuudessaan. Yhdistys seuraa Sosterin alueen ohjeistusta, sekä Valtiovallan
ohjeita ja sen mukaan jatketaan toimintoja mitkä on mahdollista toteuttaa. Kaikki isommat
toiminnot on vuoden 2020 aikana peruttu, lukuun ottamatta Itsenäisyyspäivätapahtumaa 6.12.2020
tietysti varauksella.

Toukokuun osatapahtumat
Osa Maaliskuun tapahtumista ja toiminnoista on jouduttu peruttamaan Korona epidemian johdosta
tai siirtämään syksyyn. Samoin Huhti ja toukokuun osatoiminnoista on peruttu. Tapahtumat ja
kokoukset ovat siirtyneet verkkoon Teams, Zoom ja Skype palavereina. erilaisia kokouksia on ollut
viikoittain ja samoin suunnittelua
Toukokuussa oli Tuomas Rinteen Suomen järjestöhautomosta Webinaari. Aiheena uusi
Rahankeräyslaki
Käynti Itä-karjalankansanopistolla, jossa suunniteltiin Opetusneuvos Rehtori Maija Tenojoen
kanssa vuoden 2020 Romanikielen kesäkoulua. joka järjestettiin 29.6–4.7.2020.
Kesäkuun osatapahtumat.
Savonlinnan seudun romanilähetys ry:n Hallituksen vuosikokous, jossa valittiin uusia toimitsijoita
yhdistykseemme 10.6.2020 kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen nimenmuutoksesta, joka tulisi
olemaan Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry. Lähetys sana otetaan pois ja lisätään yhdistys
sana tilalle. Kokouksessa tehtiin sääntömuutos joka hyväksyttiin vuosikokouksessa, jonka jälkeen
lähetettiin ehdotus patentti ja rekisterihallitukselle. Uuden nimen päätös tuli 9/2020
Lasten ja nuorten päiväleiri oli ajalla 6/2020-7/2020 Osa Itä-karjalankansanopistolla ja osa
Savonlinnan alueella. Ohjelmaa oli paljon ja kesäistä toimintaa. Toiminnan rahoitti Ely ja osa
Savonlinnan seudun romanilähetys ry.

Olemme vierailulla Johanna Oraksen
Taidekartanossa Punkaharjulla
Johanna Oras “I´m 50 vuotta

Tässä nuoret opettelevat juhannusvastan
tekoa Kososen Matin johdolla

Kuvassa tehdään ryhmätyötä naisten ryhmässä.
Romanikielen kesäkoulu alkoi 29.6.2020–4.7.2020 koulu kesti 6 päivää ja osallistujia oli 65
Kesäkoulussa on 6h päivässä romanikieltä.
Kielen opetus ei ole mitään orjallista, jokainen puhuu ja keskustelee niillä taidoilla mitä kullakin on.
Lapsille ja nuorille on omat ryhmät ja opettajat. Kesäkoulussa oli joka päivä myös korona info.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kesäkoulussa kävi luennoimassa koronaepidemiasta
Castaneda Anu, joka on terveydenhuollon ammattilainen. Kesäkoulussa oli paljon muutakin
ohjelmaa. Paikallislehti Itä-Savo teki jutun kesäkoulusta lehteen
Sain kutsun Yle Tv 1 horisontti nimiseen radio-ohjelmaan keskustelemaan eri vähemmistöryhmien
kanssa millaista on Suomalainen rasismi ja miten se näyttäytyy vähemmistöjen arjessa. Mitä sille
pitäisi tehdä ja millaiset meillä on omakohtaiset kokemukset. Tilaisuus nauhoitettiin ja se tuli ulos
radiosta 24.6.2020

Vierailu Horisontti radio-ohjelmassa. Keskusteltiin aiheessa millainen on Suomalainen
rasismi

Romaniasiain neuvottelukunnan virtuaalikokous Teams yhteyden kautta. Kolomosen hallituksen
kokous Lypsyniemen Telakan tiloissa.
Teemme yhteistyötä Kiteen seudun romaniyhdistyksen kanssa ja olen mukana heidän hallituksessa.
Minun tehtäväni on olla yhdistyksessä asiantuntijana, ja antamassa apua ja neuvoa mitä he
tarvitsevat. vuoden 2020 aikana suunnittelimme heidän yhdistystoimintaa ja yhteistyötä meidän
yhdistyksen kanssa.
Heinäkuun osatapahtumat.
Lasten ja nuorten laivaristeily Savonlinnan saaristoon. Tutustuimme Saimaannorpan
elinympäristöön. Risteily oli osallistujille ikimuistoinen ja yksi kesän parhaista muistoista.
Kävimme Heinäkuun aikana lasten ja nuorten kanssa Megazonessa, Tivolissa, Taidetapahtumissa.
luontopoluilla ja muissa tapahtumissa.
Syystulet palaveri, jossa suunnitellaan syksyn taide ja syystulet tapahtumaa. Olemme mukana
yhdistyksenä toteuttamassa tilaisuutta.
Heinäkuun lopulla Savonlinnan vietettiin 381 vuotis syntymäpäivää jossa olimme yhtenä eri
yhdistyksistä mukana. Torilla oli paljon erilaista ohjelmaa, musiikkiesityksiä yms.

Minä ja Eeva myymässä arpoja. sekä jakamassa romanitietoutta Savonlinnan kauppa torilla

Savonlinnan seudun romanilähetys oli Savonlinnan kauppatorilla 2,5 viikkoa heinäkuussa
myymässä arpoja ja jakamassa romanikulttuurista materiaalia. Yhdistys keräsi omarahoitusosuutta
myymällä 2 euron arpoja, toiminta ei ole kovin suurta, mutta saimme koottua yhdistyksen kassaan
pientä tuloa. Yhdistyksellä on myös adressien ja leivonnaisten myyntiä. Ostopalveluna myymme
yhdistyksen luentopalveluja halukkaille.

Elokuun osatapahtumat
Olokuussa jatkoimme syystulet tapahtuman järjestelyä kolomosella ja järjestelytoimikunta esitti
ohjelman rungon. Elokuussa olimme vielä Savonlinnan kauppatorilla myymässä arpoja ja
esittelemässä romanikulttuuria. käytimme myös elävää kirjaa tapahtumassa. Romanikielen opiskelu
jatkui Heikinpohjan koulun sivupisteessä oppilaita on 9 kpl. Suomen peruskouluissa ei
monessakaan ole romanikielen opetusta Savonlinnassa opetusta on ollut jo 2000 luvun alusta. Sitä
ennen Romanikieltä opetettiin Iltapäiväkerhon yhteydessä

Koulunsa aloittavia lapsia, kuvassa Äitinsä kanssa. Takana näkyy tuotteita mitä reppu
sisältää.

Elokuun tapahtumat jatkuvat
Savonlinnan seudun romanilähetys ry antaa kaikille esikoulun ja peruskoulun ekaluokkalaisille
koulurepun joka sisältää vuodeksi kaikki tarvittavat koulutarvikkeet, sekä hammashoitovälineet,
pesuaineet, pussilakanasetin, ja pyyhkeen. Näin yhdistys omalta osaltaan auttaa ja tukee
vähävaraisia perheitä esi ja peruskoulun aloitusta.
Yhdistys tekee myös hyväntekeväisyystyötä niillä resuaseilla minkä vähänkin pystyy. Lahjoitimme
Mannerheimin lastensuojelu liitolle 6 kpl reppuja, johon sisältyi myös erilaisia koulutarvikkeita
vuodeksi.
Elokuussa oli eri paikallisyhdistysten yhteinen henkeä nostattava laivaristeily. Risteilyn isäntä
kertoi syksyn 2020 eri toiminnoista ja uudesta Yhdessä Itä-Savossa hankkeessa. Risteily tuotti
tulosta, niin että me haimme hankerahaa Yhdessä Itä-Savo hankkeesta Savonlinnan alueen
romanikahvio toimintaan. Haulla oli kiire kun se piti olla jo sisällä elokuun 2020 lopussa..
Yhdistys on aloittanut myös 2020 omien esittelyvideoiden tekemisen sosiaaliseen mediaan. Näin
teemme yhdistyksen toimintaa tunnetuksi ja kaikki isommat tapahtumat me Striimamme. Tämä
on täysin uusi toiminto yhdistyksessämme.

Elokuussa oli paljon erilaisia Teams ja zoom palavereita eri tahojen kanssa. Neuvottelukunnan
kokous Teams ja kolomosen hallituksen kokous ja syyskokous Linnalan kansanopistolla. Elokuulta
jäi pois Romaneiden perheleiri Koronaepidemian takia. seurakunta on perunut kaikki tapahtumat
kesältä 2020.
Syyskuun tapahtumat.
Yhdessä Itä-Savossa hanke meni läpi ja saimme kahdenkuukauden hankerahan romanikahvion
aloittamiseksi eli Lokakuun loppuun 2020. Saadulla avustuksella tuetaan Savonlinnan
romaniväestön omaa kulttuurista identiteettiä, edistetään romanien yhden vertaista
mahdollisuuksia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Kahviossa lisätään myös eri kulttuurien
välistä kanssakäymistä. Romanikahvio on joka viikko tapahtuvaa toimintaa ja 3h kerralla.
Kahviossa vierailee eri luennoitsijoita, mikäli korona epidemia sen sallii. Itä-karjalan
kansanopistolla vuoden 2020 kouluvuoden avajaiset, jossa saimme olla yhdistyksenä mukana
kutsuttuna
Kulttuurit kohtaavat Kellarilla tapahtuma Savonlinnan kulttuurikellarilla 1.9.2020. Tilaisuudessa oli
romanimusiikkia tarjolla Hilja Grönfors and trio, sekä Viki Baltzar and Co. Tilaisuuden järjesti mm
Romanilähetys, Kultrink, asukasloikka sekä kolomonen. Tämä oli sitä yhteistyötä parhaimmillaan.

Viki Baltzar and Co

Hilja Grönfors and Trio

Savonlinnan syystulet tapahtuma 4-6.9.2020 Riihisaaressa. tapahtuma kesti viikonlopun ja
ohjelmaltaan tosi laaja ja monipuolinen. Olimme tapahtumassa mukana järjestämässä, sekä itse
tapahtumassa myymässä arpoja ja jakamassa tietoa romanikulttuurista Tapahtumassa oli monta
eri osa-aluetta, kuten Taiteiden yö, syys tori, keskiajanmarkkinat, rauhoitu rannalla ja laituripilkki,
Olavinlinna, museo Nälkälinnan mäellä ym. Yhdistyksemme pääsi Paikallislehteen, haastattelusta
kerrottiin yhdistyksen toimista.
Kiteen Romaniyhdistyksen hallituksen kokous. 7.9.2020 käytiin läpi syksyn tapahtumia
yhdistyksessä. Musiikkikerho, naisten jumppatunnin suunnittelua, Toin myös terveiset Suomen
Romanifoorumilta.
Yhdistyksessä on aika paljon erilaista toimintaa, niinpä kolomonen järjesti yhdistyksille Tykypäivän,
jossa oli erilaisia aktiviteetteja meille osallistujille.
Diakonia palaveri Kolomosessa. Yhdistykset järjestävät yhteistyössä Savonlinnassa asunnottomien
yö tapahtuman 17.10.2020 suunniteltiin päivän runko ja jaettiin tehtävät eri toimitsijoille.
Kokokansan Itsenäisyyspäivä juhlatapahtuma 6.12.2020 suunnittelu aloitettiin myös. Tapahtuma
on meidän yhdistyksen vastuulla ja olemme hakeneet rahoituksen asukasloikasta jo keväällä 2020.
Romanifoorumin hallituksen kokous Helsingissä.

Tapaaminen Taiken johtajan Paula Tuovisen kanssa. Kävimme läpi vuoden 2021
rahoitusneuvotteluja esitin yhdistyksemme toimintaa sekä suunnitelmia vuodelle 2021.
Lokakuun tapahtumat.
Suomen Romanifoorumin Liittokokous Lahden Siikaniemessä 3.10.2020 Tilaisuudessa valittiin
uusia toimitsijoita Foorumille. Itse olen ollut Suomen Romanifoorumin puheenjohtajana 2,7
vuotta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mertsi Årling.
Diak palaverissa jatkettiin Asunnottomien yön ja Koko kansan Itsenäisyyspäivän juhlan eteenpäin
viemistä.
Romanikulttuuripäivät Savonlinnan kirjasto Joelissa 6.10.2020. Tilaisuudessa oli esillä Celem Celem
näyttely, joka kertoi romaneiden historiasta, kulttuurista, tapaperinteestä aina tähän nykypäivään
asti. tilaisuudessa oli myös romanikulttuuriluentoja joita piti Ossi Blomerus, sekä Romani naisten ja
miesten vaatetuksesta Armi Kelokaski. Tilaisuudessa oli myös kahvatarjoilu jonka yhdistys tarjosi
osallistujille.

Armi Kelokosken taidetta, hän on itse
valmistanut näyttelyssä olevat tuotteet.

Ossi Blomerus esittelemässä Celem Celem
näyttelyä koululuokille.

Lokakuun toiminnot jatkuvat

Lihakeittoa hämmenetään oikein isolla kauhalla

Asunnottomien yön osallistujie eri yhdistyksistä

Asunnottomien yön tapahtuma 17.10.2020. Tilaisuus on eri paikallisyhdistysten yhteisponnistus.
Tilaisuudessa oli tarjolla jauhelihakeittoa, voileipiä, makkaraa, kahvia sekä pullaa. Myös vaatejako
kaikille halukkaille.

Tuumasta töihin palaveri etänä, sekä järjestötalo kolomosen hallituksen kokous. Itse olen
molemmissa jäsenenä ja ohjausryhmässä.
Oikeusministeriön kuulemistilaisuus 19.10.2020 tilaisuus järjestettiin kansalaisjärjestöille ja
yhteiskunnallisille vaikuttajille tarkoitettuun kuulemistilaisuuteen liittyen rasismin- ja
syrjinnänvastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaan. tilaisuus lähetettiin Teamsin
kautta.
Romanikahvio Pääskylahden seurakuntatalolla, joka oli viimeinen vuoden 2020 puolella. Kahvio
jatkuu vuoden 2021 aikana jos saamme rahoituksen toimintaan. kahviolla on selvä tarve
paikkakunnallamme. Kahvio luo yhtenäisyyttä ihmisten välille ja on sillanrakentajana eri
kulttuurien välillä.

Maahanmuuttaja opiskelijat olivat vierailulla Romanikaaviossa opettajansa Helena Strandin
kanssa.
Romaniyhdistyksen hallituksen kokous Järjestötalo kolomosella. Perustettiin mm vuoden 2021
Yhdistyksen 50 vuotis juhlan työryhmä.
Miljoonat jakoon Webinaari Aluehallintovirastot järjestävät nuoriso-, liikunta- ja
kirjastotoimialojen valtionavustustoimintaa käsittelevän valtakunnallisen infotilaisuus.
Marraskuun tapahtumat
Marraskuussa tuli työpaikalle uudet koronaepidemiasta aiheutuneet ohjeet. Järjestötalo
kolomonen on kiinni koko Marraskuun ajan. Toimintoja sekä palavereita hoidetaan etänä
Muutemassa tilaisuudessa oli mukana osallistujia. Diakonia palaveri toivontuvalla jossa käsiteltiin
Itsenäispäivänjuhlan ohjelmaa. Kolmosen hallituksen kokous, sekä syystulet suunnittelu palaveri
koskien vuoden 2021 tapahtumaa.
Kolmosen syyskokous Lypsyniemen telakalla, sekä ESR koronahankkeiden loppuseminaari.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Työpaja etänä.

Joulukuun tapahtumat
Vebinaari Au Mensan loppuseminaari ja raportointi.. Savonlinnan seudun romaniyhdistyksen
Hallituksen kokous joka oli viimeinen tältä vuodelta.
Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus järjestettiin Strmattuna Savonlinnan Helluntaiseurakunnasta
6.12.2021 Tilaisuudessa ei ollut fyysisesti yleisöä muita kuin me järjestäjät noin 20 osallistujaa.
Tilaisuutta oli mahdollista seurata netin kautta parhaillaan katsojia oli noin 300

Kuvassa Kaisa Makkonen laulu ja häntä säesti
Maija Teikari

Kuvassa Savonlinnan Kaupunginjohtaja
Janne Laine ja Ossi Blomerus

4. Yleistä
Yhdistyksen puheenjohtaja on mukana Itä-Suomen Romaniasiain neuvottelukunnassa jäsenenä ja
tekee Romanityötä valtakunnallisella tasolla. Kokouksia on ympäri Suomea.
Yhdistyksemme tekee paljon työtä ja antaa konsultointiapua paikallisille romaniyhdistyksille.
Uutena toimintonamme on Tukihenkilö koulutusta, ja maahanmuuttajien tukeminen eri osaalueilla.
Olemme lisänneet yhteistyötä huomattavasti toisten paikallisyhdistysten kanssa vuoden 2020
aikana
Yhdistyksemme on toiminut vuodesta 1971 alkaen, ja sen toiminta on ollut koko ajan aktiivista ja
kehittyvää vuosi vuodelta.
Yhdistyksen nimi muutettiin 9/2020 Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry. ennen nimi oli
Savonlinnan seudun romanilähetys ry. Uusi nimi kuvaa tätä päivää. Yhdistys ei tee lähetystyötä
niin kuin alkuvuosina.
Yhdistys sai omat toimitilat vuoden 2011 alusta. Tilat ovat toimivat ja yhdistys on verkostoitunut
samassa tilassa olevien muiden yhdistysten kanssa
Yhdistys on tukenut romaniopiskelijoita pienellä rahastipendillä vuosittain ja ostanut kirjoja jos
oppilailla on niihin ollut tarvetta.
Olemme tukeneet myös esikoulun ja peruskoulun aloittaneita oppilaita ostamalla heille kaikki
koulutarvikkeet, sekä hampaiden puhdistusvälineet vuodeksi.

Vuonna 2020 tapahtuneita kehittämisiä yhdistyksemme toiminnassa

Ø Jäsenmaksua peritään jäseniltämme15€ perhe. Vuoden 2018 tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastaja on KTM JHTT KHT
Ø Teemme itse myös työtä yhdistyksessämme ja käytämme rahat yhdistyksen
kehitykseen ja parantamiseen.
Ø Kehitämme toimitilojamme
Ø Työllistimme vuoden 2020 aikana yhden osa-aikaisen harjoittelijan teidän rahoituksella.
Ø Toimisto on avoinna päivittäin klo 9-15.00.
Ø Kotisivujen reaaliaikainen päivitys
Ø Verkostoituminen toisten yhdistysten kanssa
Ø Yhdistyksen taloushallinnosta vastaa Savonlinnan Seudun Kolmonen ry
Ø Otimme vuosikellon käyttöön vuosisuunnistelussa.
Ø Olemme suunnitelleet uuden logon yhdistyksellemme

Syksyllä 2020 uusi koronaepidemia aalto ei ole vielä niin edennyt meille Sosterin alueelle, kuin
muualle Suomeen. Pyrimme järjestämään toimintoja mahdollisuuksien mukaan, ottaen huomioon
Valtiovallan ohjeet ja säädökset.

Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry.

