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Ajankohtaista Sanoista tekoihin 2 -hankkeessa
Hyvä lukija,
tämä on Sanoista tekoihin 2-hankkeen kolmas ja viimeinen uutiskirje. Tässä kirjeessä kerromme romaninuorten
Minustako vaikuttaja? tilaisuuksista Nurmijärvellä, Kauhajoella ja Iisalmessa
Laajemmat koosteet Minustako vaikuttaja?- työpajoista ja kaikista muistakin hankkeen tilaisuuksista löytyvät
sivulta romani.fi/sanoistatekoihin. Kirjeen lopusta löydät hankkeessa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot.

Työpajat kolmella paikkakunnalla
Minustako vaikuttaja?- tilaisuuksien aiheena oli
romaninuoret ja vaikuttaminen. Romanipoliittinen
ohjelma (ROMPO2) tuo esiin tarpeen lasten ja
nuorten aktiivisuuden lisäämiseen ja heidän
äänensä kuuluville saattamiseen. Romaninuorilta
löytyy tuoreita näkökulmia ja heillä on myös
avainasema myönteisten mielikuvien eteenpäin
viemisessä. Minustako vaikuttaja? -tilaisuuksien
tausta-ajatuksena on ollut kerätä nuorten ideoita
ja kokemuksia vaikuttamiseen liittyen sekä
kartuttaa heidän käsitystään omista
mahdollisuuksistaan vaikuttaa sekä yksilöinä että
osana yhteisöä.

Mikä Sanoista tekoihin 2hanke?

Minustako vaikuttaja? työpajat järjestettiin maalis-

Sanoista tekoihin 2 on sosiaali- ja

Nurmijärvellä, Kauhajoella ja Iisalmessa. Työpajoihin

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

huhtikuussa 2019 kolmella paikkakunnalla:
osallistui yhteensä 77 henkilöä, joista 40 oli 13-29
vuotiaita romaninuoria. Tapahtumien järjestämisessä
olivat mukana paikalliset järjestöt ja romaniaktiivit.
Kaikissa työpajoissa oli mukana myös alueellisia
romaniasioiden suunnittelijoita.
Tilaisuuksien yhteistyökumppanina oli Nuorten
Akatemia, jolla on vahvaa kokemusta nuoria
osallistavien työpajojen järjestämisestä.
Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa olivat
mukana nuoret vertaisvaikuttajat. Lisäksi visuaalisten
materiaalien tuottamisessa oli mukana ammattiopisto
Luovi.
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Työpajoissa vaikuttamista käsiteltiin
ROMPO2:n toimintalinjoista johdettujen
arjen teemojen kautta, joihin kuului
asunnon saanti, opiskelu, työllisyys,
osallisuus ja kulttuurin säilyttäminen.
Teemoja työstettiin pienryhmissä viidellä
työpisteellä, joissa ideointia vauhdittivat
esimerkkitarinat ja vaikuttamisen kanavia
kuvaavat, Luovin kuvittamat kortit. Ryhmät
valitsivat vielä yhden, heitä eniten
puhuttelevan teeman jatkotyöstettäväksi.
Tähän teemaan kehitettiin toimenpideehdotuksia, joista lopuksi keskusteltiin
yhdessä kaikkien osallistujien kesken.

Romanikielen- ja kulttuurin säilyminen tärkeää
Romaninuoret työskentelivät paneutuneesti ja syvällisesti teemojen parissa. Vaikuttamiskeinojen kirjo oli
osallistujille osin tuttu ja suurin anti olikin konkretisointi omien vaikuttamisen keinojen ja arjen toiminnan välillä.
Suosituimmaksi teemaksi nousi – ehkä hieman yllättäen - romanikielen ja –kulttuurin säilyminen, joka valittiin
jatkotyöstöön kaikissa kolmessa työpajassa. Nuoret kokivat kulttuurisen osaamisen vahvistamisen tärkeänä.
Romanikulttuurin tuntemusta haluttiin parantaa myös pääväestön keskuudessa. Kulttuurikohtaamiset ja
ystävystyminen nähtiin Nurmijärvellä tärkeänä keinona vaikuttaa asenteisiin, jotka heijastuvat myös työn- ja
asunnon saantiin. Kauhajoella nousi esiin oman
kokoontumistilan tarve ja ryhmissä ideoitiin
kerhon perustamista. Iisalmessa keskusteltiin
vertaistuesta ja mentoroinnista, joista omaa
alaa tai työtä hakevalle voi olla paljon hyötyä.
Osallistujat totesivat romaninuorten painivan
samankaltaisten haasteiden kanssa kuin
muutkin nuoret, esimerkiksi ammatin
valinnassa. Oman paikan löytäminen ja
hyväksytyksi tuleminen koskettaa kaikkia
nuoria. Työpajoissa oli kuitenkin havaittavissa
vahva usko tulevaisuuteen ja omiin
vaikutusmahdollisuuksiin.
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Työpajoissa nähtiin myös eurooppalaisten romaninuorten lähettämiä tervehdyksiä Bulgariasta, Hollannista,
Kosovosta ja Unkarista. Videoissa nuoret korostivat positiivista asennetta, sinnikkyyttä ja yhteistyön tärkeyttä.
Nurmijärven Minustako vaikuttaja? - työpajan
striimauksen voi katsoa pysyvästä youtube linkistä
https://www.youtube.com/watch?v=-W3dPHzQbw&feature=youtu.be.
Uutiskirjeen kuvat: Sanna Eskelinen (Luovi), Maikki Kantola,
STM

Lisätietoja hankkeesta
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

