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Ajankohtaista Sanoista tekoihin -hankkeessa
Hyvä lukija,
käsissäsi on tiivis tietopaketti Sanoista tekoihin -hankkeen ajankohtaisista asioista. Tässä kirjeessä kerromme



syksyllä 2016 järjestetyistä romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnallisista neuvottelupäivistä
keväällä 2017 järjestetyistä osallistavista tilaisuuksista Helsingissä, Kuopiossa ja Kajaanissa

Kirjeen lopusta löydät hankkeessa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot. Seuraava uutiskirje ilmestyy
kesäkuussa.
Antoisia lukuhetkiä!

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivillä asiaa
hyvinvoinnista ja terveydestä
Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestettiin 12.–13.10.2016 Jyväskylässä
teemalla ”Hyvinvointi, terveys ja liikunta” osana Sanoista tekoihin -hanketta. Neuvottelupäivät keräsivät yhteen
noin kahdeksankymmentä kuntien edustajaa, asiantuntijaa, järjestötoimijaa sekä romaniasiain neuvottelukuntien
ja paikallisromanityöryhmien jäsentä kuulemaan puheenvuoroja ja keskustelemaan.

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.

Neuvottelupäivien aikana kuultiin puheenvuoroja
hallinnon edustajilta, asiantuntijoilta, hanke- ja
järjestötoimijoilta sekä ruohonjuuritason työtä
tekeviltä tahoilta. Neuvottelupäivien keskiössä
olivat Jyväskylässä tehty romanityö, käynnissä
olevat hankkeet ja ajankohtaiset tapahtumat
romanityön kentällä sekä Hyvinvointi, terveys ja
liikunta -teema.
Tilaisuus tarjosi monipuolista ja ajankohtaista
tietoa romanikentän toimijoille sekä foorumin
asioiden keskusteluun ja hyvien käytäntöjen
jakamiseen. Päivien aikana käyty keskustelu oli
aktiivista ja kommenteissa painotettiin erityisesti
avoimen keskustelun sekä kentälle tiedottamisen
tärkeyttä.
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Yhdessä tekemistä ja oivaltamista - terveiset aluetilaisuuksista
Sanoista tekoihin -hanke järjesti yhteistyössä alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien kanssa kolme alueellista
tilaisuutta kevään 2017 aikana.
Ennen kevään tilaisuuksia Sanoista tekoihin -hanke järjesti koulutuspäivän alueellisten tilaisuuksien järjestäjille ja
toimijoille. Koulutuspäivässä käytiin Monkey Business -valmennusyrityksen johdolla läpi osallistavan johtamisen
menetelmää, jota hyödynnettiin jokaisessa aluetilaisuudessa. Koulutuspäivä tarjosi mahdollisuuden tutustua
menetelmään ennen alueellisia tilaisuuksia. Koulutuksessa myös työstettiin tulevien tilaisuuksien teemoja ja
kysymyksiä.
Alueellisten tilaisuuksien tavoitteena oli tarjota tarttumapintaa Romanipoliittiseen ohjelmaan, edistämisaskeleita
sen toimeenpanoon ja vahvistaa alueellisia ja paikallisia verkostoja romanien, viranomaisten ja muiden toimijoiden
välillä. Jokainen tilaisuus suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa vastaamaan alueen
tarpeita. Siten jokainen tilaisuus voitiin kohdentaa juuri alueen toiveiden mukaiseksi.

Helsingissä vilkasta keskustelua kuntapolitiikasta ja asenteiden
muuttamisesta
Alueelliset tilaisuudet käynnistyivät 9.3.2017
Helsingissä. Keskustelujen teemat kietoutuivat
lähestyviin kunnallisvaaleihin ja kunnalliseen
politiikkaan. Osallistujajoukko koostui noin 30
kunnallisvaaliehdokkaasta, poliitikosta, kunnan
työntekijästä sekä muista romaniasioiden
paikallisista aktiiveista.
Tilaisuudessa nostettiin esiin asenteiden merkitys
sekä pääväestön taholta romaneihin että romanien
taholta pääväestöä kohtaan. Konkreettiseksi
tavaksi asenteiden muuttamiseen todettiin aidot
kohtaamiset esimerkiksi lasten harrastusten ja
Helsingin tilaisuuden 9.3.2017 hymyilevä joukko. Kuva: Hanne Seppälä.
koulunkäynnin myötä, jotka antavat
mahdollisuuden tutustua ihmisiin ja lieventää mahdollisia ennakkoluuloja. Lähestyvät kunnallisvaalit kirvoittivat
osallistujia rohkaisemaan romaneja osallistumaan politiikkaan ja hyödyntämään omaa asiantuntemustaan
yhteiskunnan kehittämistyössä.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja työelämä puhuttivat Kuopiossa
Kuopiossa 29.3.2017 järjestetty tilaisuus keräsi noin 20 osallistujaa järjestöjen, kaupungin hallinnon sekä
seurakunnan parista keskustelemaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen edistämisestä.
Tilaisuudessa pohdittiin hyvinvointia laajana käsitteenä, joka muodostuu eri elämänalueiden tasapainosta. Yhteinen
tekeminen kuten tilaisuudet, leirit ja konsertit nähtiin tärkeinä yhteisöllisyyden rakentamisen välineinä.
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Yhtenä hyvinvoinnin edistämisen osa-alueena puhutti työ, ja etenkin työharjoittelupaikkojen ja työpaikkojen
saannin hankaluudet. Koulutuspolkujen osalta todettiin, että koulutuksen nivelvaiheissa sekä oman ammatillisen
suuntauksen löytymisessä tarvitaan tukea.
Konkreettisena esimerkkinä työnantajien ja romanien vuorovaikutuksen lisäämiseen ehdotettiin mentorointia, jossa
työelämässä oleva mentori kulkisi jo opintovaiheessa romanin mukana ja tukisi häntä esimerkiksi työnhaussa.

Tasa-arvo ja romanikulttuurin vahvuudet nousivat Kajaanin
tilaisuuden keskiöön
Alueelliset tilaisuudet huipentuivat Kajaanin tilaisuuteen 7.4.2017. Yli 40 osallistujaa romanijärjestöistä, kaupungin
hallinnosta sekä alueen työnantajien keskuudesta toivat esiin omia kokemuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan
alueen romanien tasa-arvon sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Keskusteluissa nostettiin esiin hyvinvointi eri elämänvaiheissa ja sen mahdolliset esteet. Tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden toteutuminen romaniperheiden arjessa on vielä kesken, mutta sen saavuttamiseen ollaan
matkalla. Keskustelijat nostivat esiin myös monia romanikulttuurin vahvuuksia kuten sosiaalisuuden sekä hyvät
käytöstavat, jotka ovat myös tärkeitä työelämätaitoja. Tilaisuudessa suunnattiin katse myös tulevaisuuteen ja
visioitiin, että viiden vuoden kuluttua alueen romanien hyvin käynnistyneet koulutuspolut johtaisivat entistä
useammin myös työllistymiseen.
Tutustu tilaisuuksien koonteihin tarkemmin ja anna palautetta tilaisuuksista verkkosivuillamme
www.romani.fi/sanoista-tekoihin
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