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Avoin kutsu romanipoliittisen ohjelman neljään työryhmään  

Miltä näyttää romaniväestön lasten ja nuorten tulevaisuuden muistelu?  

Mitä tulisi tehdä, jotta lapset ja nuoret(aikuiset) voivat tulevaisuudessa entistä paremmin? 
Tulevaisuuden muistelu tähtää tulevaisuuteen: tulevaisuuden muistelu on kuvitteellinen matka, 
jossa tarkastellaan mitä muutoksia on tapahtunut romanilasten ja -nuorten elämässä vuoteen 
2030 mennessä, jotta voidaan sanoa asioiden olevan paremmin kuin vuonna 2021. 
Samanaikaisesti muistelu tarkastelee tämän hetken tilannetta. Lasten ja nuorten tulevaisuuden 
muistelu aloittaa yhdessä kehittämisen sarjan, jossa haemme konkreettisia ehdotuksia ja 
ajatuksia asioiden edistämiseksi.  

Suomen romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO) vuosille 2023-2030 työstetään parhaillaan. 
Tilaisuudessa päätetään, mitkä asiat nostetaan toimenpiteiksi seuraavaan ohjelmakauteen. Kutsu 
on avoin, jotta eri näkemykset tulevat huomioiduksi. Tule kertomaan näkemyksesi! 

Kohderyhmä: romaniväestö, viranomaiset, muut toimijat 
Tilaisuus järjestetään tiistaina 2.11. kello 15-17.  
Tilaisuus on maksuton.  
Paikka: Haagan lämpiö, Näyttelijäntie 14 + teams 
Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/S/F8E8CBC21F7CBF86 

 

Miltä näyttää romaniväestön perheiden ja työikäisten tulevaisuuden muistelu?  

Perheet ja työikäinen romaniväestö on avointen tilaisuuksien osa 2. Tässä tilaisuudessa 
pohditaan, miten tukea (nuoria)perheitä ja työikäistä väestöä? Tavoitteena on, että vuoteen 2030 
mennessä asiat ovat kehittyneet parempaan suuntaan ja romaniperheet ovat yhdenvertaisesti 
osallisia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tulevaisuuden muistelu on aikamatka vuoteen 2030, 
mutta samanaikaisesti tarkastellaan tämän hetken tilannetta. Haemme konkreettisia asioita ja 
ehdotuksia. Ensimmäinen tilaisuus lasten ja nuorten asioista linkittyy vahvasti tämän tilaisuuden 
teemaan: miten perheiden ja työikäisten hyvinvointia voidaan tukea siten, että se myös tukee 
lasten ja nuorten hyvinvointia. Tämä on yhdessä kehittämisen sarjan toinen osa. 

Suomen romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO) vuosille 2023-2030 työstetään parhaillaan. 
Tilaisuudessa päätetään, mitkä asiat nostetaan toimenpiteiksi seuraavaan ohjelmakauteen. Kutsu 
on avoin, jotta eri näkemykset tulevat huomioiduksi. Tule kertomaan näkemyksesi! 

Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 10.11. kello 15-17.  
Tilaisuus on maksuton.  

Kohderyhmä: romaniväestö, viranomaiset, muut toimijat 
Paikka: Romano Missio, Vilppulantie 2 C 4 HELSINKI +teams 
Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/S/F8E8CBC21F7CBF86  

 

Miltä näyttää vanhenevan romaniväestön tulevaisuuden muistelu? 

https://link.webropolsurveys.com/S/F8E8CBC21F7CBF86
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Väestö vanhenee ja väestön ikärakenne tulee huomioida myös romanivanhusten hyvinvoinnin 
kohdalla. Tulevaisuuden muistelu lähtee nykyhetken tarkastelusta ja suuntaa katseen 
tulevaisuuteen. Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä vuoteen 2030 mennessä, jotta vanhempamme 
voisi paremmin ja toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään? Tämä on yhdessä kehittämisen 
sarjan kolmas osa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa tehtävä toimenpideohjelma (ROMPO3) vuoteen 2030 
on työn alla tällä hetkellä. Romaniväestö ja viranomaiset yhteistyössä päättävät ohjelman 
toimenpiteistä. Toimenpideohjelma on tärkeä, koska se ohjaa suomalaisen yhteiskunnan 
toimijoita eri aloilta kiinnittämään huomiota asioihin, jotka romaniväestö kokee tärkeäksi. Jotta 
ohjelma vastaa aidosti romanien tarpeisiin, kutsumme kaikki halukkaat avoimeen tilaisuuteen. 
Tule kertomaan näkemyksesi! 

Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 24.11. kello 15-17.  

Tilaisuus on maksuton.  

Kohderyhmä: romaniväestö, viranomaiset, muut toimijat 
Paikka: THL Mannerheimintie 166. Helsinki + teams  
Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/S/F8E8CBC21F7CBF86  

Romanitoimijoiden, järjestöjen ja viranomaistoimijoiden tulevaisuuden muistelu – 
miltä näyttää romanipolitiikka 2030? 

Romanitoimijat ovat vuosikymmenien ajan vaikuttaneet Suomen romanipoliittisten 
toimenpiteiden muotoutumiseen. Miltä näyttää tulevaisuuden muistelu historian valossa? Mihin 
suuntaan järjestötyötä tulisi kehittää? Viranomaisten ja kuntien rooli romanipoliittisten 
toimenpiteiden toimeenpanossa?  Miten romanien osallisuutta niin Suomessa kuin 
kansainvälisessäkin romanipolitiikassa voitaisiin kehittää? Onko Suomi jäämässä muiden 
eurooppalaisten maiden jälkeen romanipolitiikan teossa? Tämä on yhdessä kehittämisen sarjan 
neljäs ja viimeinen osa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa tehtävä toimenpideohjelma (ROMPO3) vuoteen 2030 
on työn alla tällä hetkellä ja romaniväestö päättää yhdessä viranomaisten kanssa ohjelman 
toimenpiteistä. Toimenpideohjelma on tärkeä, koska romanipoliittinen ohjelma osaltaan ohjaa 
suomalaisen romanipolitiikan kehityskulkuja. Tule mukaan kertomaan näkemyksesi ja toiveesi! 

Tilaisuus järjestetään torstaina 16.12. kello 15-17.  

Tilaisuus on maksuton. 
Kohderyhmä: romaniväestö, viranomaiset, muut toimijat 
Paikka: Suomen Romanifoorumi, Palkkatilankatu 1 - 3 liiketila 5, Helsinki. Teams 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/S/F8E8CBC21F7CBF86  
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