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Ajankohtaista Sanoista tekoihin 2 -hankkeessa
Hyvä lukija,
tämä on Sanoista tekoihin 2-hankkeen toinen uutiskirje. Tässä kirjeessä kerromme


maakunnallisista tilaisuuksista Porissa ja Tampereella



romaninaisten tapaamisesta Jyväskylässä



kevään 2019 tilaisuuksista

Laajemmat koosteet kaikista MAARO-tilaisuuksista ja romaninaisten kansallisesta tapaamisesta löytyvät sivulta
romani.fi/sanoistatekoihin.
Kirjeen lopusta löydät hankkeessa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot. Seuraava uutiskirje ilmestyy huhtitoukokuussa.

MAARO-tilaisuudet päätökseen
Sanoista tekoihin 2- hankkeen keskeisenä tavoitteena on
kehittää maakunnallisia viranomaisten ja romanien
yhteistyöverkostoja. Hanke on järjestänyt kolme alueellista
MAARO-tilaisuutta, joissa on pyritty tuomaan yhteen
romaneja sekä kunnan, maakunnan ja kaupungin edustajia
keskustelemaan romaniväestön alueellisista tarpeista.
Sana MAARO (romanin kielellä leipä) viittaa tässä
yhteydessä maakunnallisiin romanipoliittisiin
toimenpideohjelmiin, joiden suunnittelua alueellisissa
tilaisuuksissa pyritään käynnistämään.

Mikä Sanoista tekoihin 2hanke?
Sanoista tekoihin 2 on sosiaali- ja
terveysministeriön koordinoima EU-rahoitteinen
hanke. Se jatkaa Sanoista tekoihin 1 -hankkeen
aloittaman verkostomaisen työskentelyn
edistämistä. Hankkeen tavoitteina on edistää uuden
romanipoliittisen (ROMPO2) ohjelman ja
romaniasioiden tunnettavuutta alueellisesti ja
paikallisesti; romaninuorten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sekä
edellisen hankkeen aikana käynnistetyn tasaarvotyön jatkaminen. Hanke toteutetaan
yhteistyössä alueellisten romaniasiain
neuvottelukuntien ja paikallisten romaniaktiivien
kanssa.

Kysymyksiä pohdittiin Porissa. Kuvat: Hanne Seppälä

Kuten edellisessä uutiskirjeessä kerroimme,
järjestettiin ensimmäinen MAARO-tilaisuus
Rovaniemellä joulukuussa 2018. Alkuvuoden 2019
aikana Sanoista tekoihin 2 on matkannut Poriin ja
Tampereelle.
Porin MAARO-tilaisuus suunniteltiin ja järjestettiin
yhteistyössä Länsi-Suomen romanit ry:n ja Porin
kaupungin kanssa. Lumisena talvipäivänä 29.
tammikuuta paikalle saapui 18 osallistujaa.
Paikallisten romaniaktiivien lisäksi mukana oli
edustajia mm. kaupungin peruspalveluista,
seurakunnasta ja kulttuuripuolelta.
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ROMPO2:n aihealueista Porissa nousivat keskeisiksi yhdenvertainen kohtelu palveluissa, koulutukseen
osallistuminen ja työllistymisen haasteet. Todettiin myös, että romanihankkeiden kautta saadut positiiviset
kokemukset ja tieto ovat murtaneet ennakkoluuloja ja vähentäneet syrjintää. Tämän hetken tärkeimpänä
tavoitteena nähtiin Porin paikallisromanityöryhmän toiminnan uudelleenkäynnistäminen. Tilaisuudessa selkeni,
kuinka tässä prosessissa voidaan edetä ja saatiin kerättyä taustatietoa aiheista, joihin työryhmä voi toiminnan
alkaessa tarttua.
Tampereen MAARO-tilaisuus (ks. kuva
vasemmalla) järjestettiin 12. helmikuuta
kaupungin romanityöryhmän kanssa. Paikalla
oli 16 osallistujaa. Tilaisuudessa puhuttivat
erityisesti perusopetuksen, ammatillisen
koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheet ja
niissä tarvittava tuki. Lisäksi ryhmissä
pohdittiin, kuinka yhteistyötä
työvoimapalveluiden ja poliisin kanssa
voitaisiin parantaa.
Esiin nousi myös tarve tietää lisää siitä,
kuinka romanien asioihin vaikutetaan julkisen
hallinnon eri tasoilla. Tämä seikka huomattiin
kaikilla kolmella paikkakunnalla, joissa
MAARO-tilaisuudet järjestettiin.
Kokonaisuuksina kaikki MAARO-tilaisuudet ovat olleet antoisia ja lämminhenkisiä. Ennen kaikkea niiden kautta on
saatu tärkeää päivitystä alueiden tilanteista. Osallistujat ovat olleet aktiivisia ja tilaisuuksissa on ollut avoimen
keskusteleva tunnelma. Hankkeen puolesta haluammekin kiittää vielä kaikkia MAARO-tilaisuuksien osallistujia ja
järjestäjiä onnistuneesta yhteistyöstä!

Romaninaiset tapasivat Jyväskylässä
Romaninaisten kansallinen tapaaminen järjestettiin Jyväskylässä 4. helmikuuta. Koko päivän tapahtumassa
käsiteltiin kahta ajankohtaista teemaa: terveyttä ja hyvinvointia sekä yhteiskunnallista osallistumista.
Tapahtumaan saapui 27 osallistujaa eri puolilta Suomea. Joukkoon kuului niin järjestö- kuin hanketoimijoitakin.
Aamupäivällä tutustuttiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi eli
Roosa-tutkimuksen (2018) tuloksiin. LIKES-tutkimuskeskuksen alustuksessa käsiteltiin sitä, kuinka liikuntaa ja
terveyttä voidaan edistää arjessa. Keskustelua jatkettiin pienryhmissä, joissa pohdittiin myös lapsiperheiden
hyvinvointia ja tuen tarvetta. Päivän toisena aiheena oli romaninaisten osallistuminen yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen. Alustuksissa tarkasteltiin romaninaisten ja -tyttöjen olojen parantamiseen tähtäävää kansainvälistä
Phenjalipe-strategiaa (2014-2020). Lisäksi Naisjärjestöt yhteistyössä eli NYTKIS valotti mm. kuinka naisten
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toimintaa puoluepolitiikassa tai järjestöissä voidaan tukea. Keskustelua käytiin myös yhdenvertaisuuden
toteutumisesta toisaalta sukupuolten kuin myös sukupolvien välillä.
Kansallinen romaninaisten tapaaminen toi
saman pöydän ääreen niin tuttuja kuin
uusiakin tekijöitä. Päivän aikana käytä
keskustelu oli vilkasta ja aikaa olisi voinut olla
enemmänkin. Hyvää henkeä tapahtumaan
loivat omalta osaltaan tarjoiluista vastanneet
Jyväskylän romaninaiset. Kiitämme kaikkia
mukana olleita!

Romaninaisten tapaamisen osallistujia. Kuva: Janette Grönfors

Kevään Minustako vaikuttaja? - tilaisuudet romaninuorille
Romaninuorille suunnattujen Minustako vaikuttaja? - tilaisuuksien sarja alkoi Nurmijärvellä 7. maaliskuuta.
Tilaisuuden striimauksen voi katsoa pysyvästä youtube linkistä https://www.youtube.com/watch?v=-W3dPHzQbw&feature=youtu.be. Minustako vaikuttaja? –tilaisuudet jatkuvat Kauhajoella 4. huhtikuuta ja Iisalmella 8.
huhtikuuta 2019. Seuraavassa uutiskirjeessä kerrotaan lisää tästä kokonaisuudesta.

Lisätietoja hankkeesta

Henna Huttu, neuvotteleva virkamies
henna.huttu(a)stm.fi
Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke,
romanipolitiikka, romaniasiain neuvottelukunta ja
Rompo 2

Katja Vauhkonen, projektikoordinaattori
katja.vauhkonen(a)stm.fi
Kysy minulta: Sanoista tekoihin 2 -hanke, verkkosivut
(romani.fi/sanoista-tekoihin) ja hankkeen tilaisuudet

Johanna Järvinen, osastosihteeri
johanna.jarvinen(a)stm.fi / ronk(a)stm.fi
Kysy minulta: romaniasiain neuvottelukunta, talous- ja
matkahallinto

