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Ajankohtaista Sanoista tekoihin -hankkeessa 
 

Hyvä lukija, 

 

käsissäsi on tiivis tietopaketti Sanoista tekoihin -hankkeen ajankohtaisista asioista. Tässä kirjeessä kerromme 

hankkeen tilaisuuksista kahdesta näkökulmasta:  

 

 Monkey Business -valmennusyrityksessä työskentelevä Ville Keränen kertoo, millaista oli toimia 

fasilitoijana ja vetäjänä keväällä 2017 järjestetyissä aluetilaisuuksissa. 

 Jenni Kettunen ja Ramona Grönstrand kertovat kokemuksistaan Kajaanin tilaisuuden osallistujina ja 

järjestäjinä.   

 

Tämä on hankkeen viimeinen uutiskirje. Kaikki hankkeen uutiskirjeet ja muut materiaalit löydät verkkosivuiltamme 

www.romani.fi/sanoista-tekoihin.  

 

Antoisia lukuhetkiä! 

 

 

 

Yhteistä ymmärrystä ja uutta tietoa - hyvällä fiiliksellä!  
 
Sain kunnian olla mukana suunnittelemassa ja fasilitoimassa Sanoista tekoihin -hankkeen aluetilaisuuksia talvella 

ja keväällä 2017. EU-komissiossa syksyllä 2016 pidetyn onnistuneen ja inspiroivan osallistavilla menetelmillä 

pidetyn kokouksen rohkaisemana Suomessa päätettiin kokeilla vastaavaa toimintatapaa.  

 

Pidin syksyllä 2016 lyhyen osallistavien menetelmien esittelyn Sanoista tekoihin -hankkeen ydintiimille ja 

alueellisille toimijoille, ja tammikuussa 2017 jatkoimme suunnittelemalla yhdessä osallistavia menetelmiä 

hyödyntäen kevään 2017 kuulemistilaisuuksien rungon. Päädyimme käyttämään World Cafe -menetelmää, jonka 

ytimessä ovat tarkkaan mietityt kysymykset sekä pienryhmissä näiden kysymysten pohjalta tapahtuva keskustelu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mikä Sanoista tekoihin -hanke? 
 

Sanoista tekoihin on sosiaali- ja terveysministeriön 

koordinoima EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena 

on edistää ja seurata romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) 

tunnettavuutta alue- ja paikallisella tasolla, tukea 

alueellisten ja paikallisten verkostojen syntymistä 

romanien, viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä 

ROMPOn toimeenpanon edistämiseksi sekä levittää tietoa 

hyvistä käytännöistä paikallis- ja aluetason 

toimeenpanossa.  Hanketta toteutetaan yhteistyössä 

alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

Jokaista tilaisuutta suunniteltiin vielä lisää 

tilaisuuden vastaavien kanssa myöhemmin etänä 

verkkoyhteyksien avulla. Näissä puheluissa 

mietimme mm. hyviä kysymyksiä World Cafe:en, 

sekä mitä aiemmista tilaisuuksista oli opittu. 

 

Kevään aikana yhdessä suunnitellut Sanoista 

tekoihin -hankkeen osallistavat 

kuulemistilaisuudet pidettiin Helsingissä, 

Kuopiossa ja Kajaanissa. Tässä muutamia 

ajatuksia, miksi onnistuimme ja miksi World Cafe 

menetelmänä toimi. 

 

https://romani.fi/sanoista-tekoihin
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Miksi onnistuimme? 

 Saimme joka paikkakunnan tilaisuuteen hyvän määrän erilaisia ja 

erilaisilta taustoilta tulevia ihmisiä, keitä romanien asiat kiinnosti ja 

kosketti. He halusivat olla mukana keskustelemassa. 

 Onnistuimme kutsun kirjoittamisessa ja jakelussa. Järjestäjät tekivät 

henkilökohtaista kutsumista paikalle. Kutsussa tärkeä on tuoda esiin 

miksi kyseinen tilaisuus järjestetään ja kenelle se on suunnattu. 

Joskus on hyvä käyttää ydinkysymystä, jonka ympärille muut päivän 

kysymykset rakentuvat. 

 Tilaisuuksien teema oli tärkeä ja ihmisiä koskettava. 

 Onnistuimme World Cafe:n kysymysten muotoilussa. 

 Osaava fasilitointi, sopivasti aikaa keskusteluille ja niiden yhteiselle 

läpikäymiselle. 

 Kehitimme jokaisen tilaisuuden perusteella toimintaamme seuraavaa 

tilaisuutta silmällä pitäen. 

 Yhdessä keskustelua tukevat tilat ja puitteet. Valitsimme tilavia ja 

ilmavia tasalattiaisia kokoustiloja, joihin saimme järjestettyä pöydät 

ja tuolit kahvilamaisesti pienryhmiin. 

 Viestintä tapahtumien aikana: Teimme tilaisuudesta rennomman 

käyttämällä käsinkirjoitettuja ja piirrettyjä fläppejä powerpointin sijaan. 

 Sopivan rentojen tervetulopuheiden, lämmittelykysymysten ja esittelyjen kautta saimme luotua rennon ja 

hyvä luottamuksen ilmapiirin missä pienryhmäkeskustelut soljui mukavasti. 

 Hyvät ja näyttävät koonnit, joista välittyi niin fiilis kuin käydyt keskustelut. 

 

Miksi World Cafe -menetelmänä toimi? 

 World Cafe menetelmänä antaa kaikille tasapuolisesti luvan keskustella. Jokainen osallistuja on 

samanarvoinen.  

 Pienryhmät mahdollistavat monien keskustelujen yhtäaikaisen käymisen - paljon enemmän ideoita ja 

kysymyksiä pinnalle verrattuna esimerkiksi auditoriossa käytävään keskusteluun.  

 Keskustelujen lomassa ihmiset tutustuvat toisiinsa. Kun pienryhmiä vielä sekoitetaan kierrosten välissä, 

tutustumista tapahtuu todella paljon. 

 World Cafessa rytmittyy keskustelu ja kuuntelu sopivasti. Alussa on pieni alustus aiheeseen ja metodiin, 

jonka jälkeen pienryhmissä kysymykseen isketään kiinni. Kierrosten välissä 

nostetaan pienryhmistä ydinideat koko porukan kuultaviksi. 

 Hyvät, merkitykselliset kysymykset voimaannuttavat sekä 

synnyttävät innostusta, energiaa ja lisää kysymyksiä. Osallistujien kokemuksiin 

pohjautuvien keskustelujen kautta syntyy yhteistä ymmärrystä ja uutta tietoa. 

 

Teksti ja kuva: Ville Keränen, Osallistavien menetelmien erikoismies, Monkey 

Business 

 
 

 

”World Cafessa 

yläasteikäinen leidi voi 

luontevasti keskustella 

pörssiyrityksen 

kehitysjohtajan kanssa, 

kuten meillä Kajaanissa 

tapahtui.” 
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Tekemisen meiningillä kohti tulevaa 
 

Olimme mukana järjestämässä Kajaanin tilaisuutta. Onnistunut ja 

positiivinen mieli meille jäi erityisesti siitä, että kutsu tilaisuuteen 

tavoitti kohdeyleisönsä laajasti ja monipuolisesti ja saimme paikalle 

paljon aktiivisia ja avoimesti toisensa kohtaavia ihmisiä 

keskustelemaan romanien asioista ja romanipoliittisen ohjelman 

tavoitteista sekä niiden toteutumisesta Kainuussa. Myös paikalliset 

romanit olivat hyvin edustettuina ja ilmassa oli reipas tekemisen 

meininki. 

 

Monkey Busineksen ohjaamat menetelmät ja työskentelytapa olivat 

toimivia ja mukaansa tempaavia. Alusta loppuun oli selvästi tekemisen meininki. Tilaisuuksien suunnittelussa 

saimme vapaasti tuoda esille omia näkemyksiä ja paikallisuutta ja saimme juuri sopivasti tukea ja ohjausta 

tilaisuuden toteuttamiseen. Keväästä jäi hyödyllistä materiaalia. Esimerkiksi kooste, joka Kajaanin tilaisuudesta 

tehtiin, jäi meille hyvin käyttöön ja olemme hyödyntäneet sitä jo monessa eri yhteydessä mm. 

hankesuunnittelussa. 

 

Kaiken kaikkiaan yhteisymmärrys ja yhdessä tekemisen ilo olivat asioita jotka jäivät hyvin mieleen!  

 

Teksti ja kuva: Jenni Kettunen ja Ramona Grönstrand, Kajaanin paikallisromanityöryhmä 

 

Kiitos ja näkemiin! 
 

Sanoista tekoihin -hanke päättyy elokuun lopussa. Hankkeen kaikki materiaalit ovat saatavilla hankesivuilla 

www.romani.fi/sanoista-tekoihin myös hankkeen päättymisen jälkeen. Materiaaleja voi vapaasti hyödyntää ja jakaa 

eteenpäin.  

Lämmin kiitos kaikille hankkeessa eri tavoin mukana olleille!  
 

Sarita, Henna, Taina ja Leea 

  

Lisätietoja hankkeesta 
 
Henna Huttu, neuvotteleva virkamies 

henna.huttu(a)stm.fi 

Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke, 

romanipolitiikka, romaniasiain neuvottelukunta ja 

Rompo 2 valmistelu  

 

Leea Rautanen-Muhli, projektikoordinaattori 

leea.rautanen-muhli(a)stm.fi 

Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke, verkkosivut 

(romani.fi/sanoista-tekoihin) ja hankkeen tilaisuudet  

 

Sarita Friman-Korpela, erityisasiantuntija 

sarita.friman-korpela(a)stm.fi  

Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke ja EU:n 

romanipolitiikka 

Taina Mutanen, osastosihteeri 

taina.mutanen(a)stm.fi / ronk(a)stm.fi 

Kysy minulta: romaniasiain neuvottelukunta, talous- ja 

matkahallinto 

 

https://romani.fi/sanoista-tekoihin

