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Aktuellt om Från ord till handling -projektet 
 

Bästa läsare, 

 

i din hand håller du ett kompakt informationspaket om aktuella frågor som gäller projektet Från ord till handling. I 

detta brev berättar vi om projektets evenemang ur två synvinklar:  

 

 Ville Keränen som arbetar i coachningsföretaget Monkey Business berättar hur det är att arbeta som 

moderator och projektledare för de regionala evenemang som ordnades under våren 2017. 

 Jenni Kettunen och Ramona Grönstrand berättar om sina erfarenheter som deltagare och arrangörer vid 

evenemanget i Kajana.   

 

Detta är det sista nyhetsbrevet om projektet. Alla nyhetsbrev om projektet och övrigt material finns på vår 

webbplats www.romani.fi/sanoista-tekoihin.  

 

Givande lässtunder! 

 

 
Gemensam förståelse och ny information - med bra känsla!  
 

Jag fick äran att vara med och planera och vara moderator för de regionala evenemangen under vintern och våren 

2017 inom ramen för projektet Från ord till handling. Uppmuntrad av ett möte med metoder för inkludering, som 

hölls i EU-kommissionen hösten 2016, beslutade Finland att pröva på ett motsvarande tillvägagångssätt.  

 

Jag höll en presentation om metoder för inkludering för kärnteamet i projektet Från ord till handling och regionala 

aktörer under hösten 2016. 

 
 

  
 
Vad är projektet Från ord till 
handling? 
 
Från ord till handling är ett EU-finansierat projekt 

samordnat av social- och hälsovårdsministeriet. Målet 

för projektet är att öka och följa upp kunskaperna om 

politiska programmet för romer (ROMPO) på region- 

och lokalnivå, medverka till att regionala och lokala 

nätverk bildas mellan romer, myndigheter och andra 

aktörer för att bidra till att genomföra ROMPO samt 

sprida bästa praxis kring genomförande på lokal- och 

regionnivå. Projektet genomförs i samarbete med 

regionala delegationer för romska ärenden.  

 

 

 

 

 

 

 

I januari 2017 fortsatte vi med att tillsammans planera 

en stomme för diskussionsmötena under våren 2017 

genom att utnyttja metoder för inkludering. Vi kom 

fram till att använda World Cafe-metoden. I dess kärna 

finns omsorgsfullt uttänkta frågor samt diskussioner i 

smågrupper som sker utifrån frågorna. 

 

Varje evenemang planerades senare ytterligare med de 

ansvariga för evenemanget via fjärranslutning. I dessa 

diskussioner funderade vi bl.a. över bra frågor för 

World Cafe samt vad man hade lärt sig vid de tidigare 

evenemangen. 

 

Inkluderande diskussionsmöten som planerats 

tillsammans under våren inom ramen för projektet 

Från ord till handling hölls i Helsingfors, Kuopio och 

Kajana. Nedan några tankar om varför vi lyckades och 

varför World Cafe fungerade som metod. 

 

https://romani.fi/sv/fran-ord-till-handling-projektet
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Varför lyckades vi? 

 De regionala evenemangen besöktes av ett stort antal olika människor 

med olika bakgrund som var intresserade och berördes av romska 

frågor. De villa delta i diskussionen. 

 Vi var framgångsrika i att skriva inbjudningar och distribuera dem. 

Arrangörerna gjorde personliga inbjudningar till platsen. Det är viktigt 

att i inbjudan framföra varför evenemanget i fråga arrangeras och vem 

den är avsedd för. Ibland är det bra att använda en kärnfråga kring 

vilken dagens övriga frågor byggs upp. 

 Temat för evenemangen var viktigt och berörde människor. 

 Vi lyckades med att utforma World Cafe-frågorna. 

 Kunnig facilitering, lagom med tid för diskussioner och en gemensam 

genomgång av dem. 

 Utgående från varje evenemang utvecklade vi vår verksamhet inför 

nästa evenemang. 

 Lokaler och förhållanden som stöder en gemensam diskussion. Vi valde 

rymliga och luftiga möteslokaler med jämnt golv där vi lyckades 

arrangera bord och stolar i smågrupper som på ett café. 

 Informationen under evenemangen: Vi gjorde evenemanget mer 

avslappnat genom att använda handskrivna och tecknade blädderblock 

i stället för powerpoint. 

 Genom lagom avslappnade välkomsttal, uppvärmningsfrågor och presentationer kunde vi åstadkomma en 

avslappnad och förtroendefull atmosfär där smågruppsdiskussionerna flöt fint. 

 Bra och imponerande sammanställningar som förmedlade både känslan och de genomförda diskussionerna. 

 

Varför fungerade World Cafe som metod? 

 World Cafe som metod ger alla jämlikt lov att diskutera. Alla deltagare är likvärdiga.  

 Smågrupper gör det möjligt att samtidigt föra flera diskussioner – mycket fler idéer och frågor kommer upp 

till ytan jämfört med till exempel en diskussion som förs i auditoriet.  

 Mellan diskussionerna lär människor känna varandra. När smågrupper därtill blandas mellan varven lär 

många känna varandra. 

 I World Cafe präglas diskussionen och lyssnandet av en lämplig rytm. I början hålls ett litet 

inledningsanförande om ämnet och metoden varefter man tar tag i frågan i smågrupper. Mellan varven 

lyfter smågrupperna fram kärnidéerna för att hela gruppen ska få höra 

dem. 

 Bra, betydelsefulla frågor vitaliserar samt skapar 

engagemang, energi och fler frågor. Genom diskussioner som baserar 

sig på deltagarnas erfarenheter uppstår gemensam förståelse och ny 

information. 

 

Text och bild: Ville Keränen, Monkey Business 

 

” I World Cafe kan en dam i 

högstadieåldern på ett naturligt 

sätt diskutera med 

utvecklingsdirektören för ett 

börsbolag, vilket också skedde 

hos oss i Kajana.” 
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Mot framtiden genom att få saker och ting 
gjorda 
 

Vi var med och arrangerade evenemanget i Kajana. En lyckad och positiv 

känsla fick vi särskilt av att inbjudan till evenemanget nådde sin 

målgrupp på ett omfattande och mångsidigt sätt. Vi lockade många 

aktiva människor till platsen som mötte varandra öppet för att diskutera 

romska frågor och målen för det politiska programmet för romerna i 

Finland samt genomförandet av målen i Kajana. De lokala romerna var 

också väl företrädda och i luften låg en energisk känsla av att få saker 

och ting gjorda. 

 

Metoderna och arbetssätten under ledning av Monkey Business 

fungerade väl och var medryckande. Det fanns en tydlig känsla från början till slut att få saker och ting gjorda. Vid 

planeringen av evenemangen fick vi framföra fritt våra egna synpunkter och den lokala prägeln och vi fick precis 

lagom med stöd och handledning för att genomföra evenemanget. Nyttigt material från våren finns tillgängligt. Till 

exempel en sammanställning om evenemanget i Kajana kom väl till användning, och vi har redan använt den i flera 

olika sammanhang bl.a. vid projektplanering. På det hela taget var samförståndet och glädjen att arbeta 

tillsammans sådana saker som man väl kommer ihåg!  

 

Text och bild: Jenni Kettunen och Ramona Grönstrand, Arbetsgrupp för romska ärenden i Kajana 

 

Tack och adjö! 
 

Projektet Från ord till handling avslutas vid utgången av augusti. Allt material om projektet finns på projektets 

webbplats www.romani.fi/sanoista-tekoihin även efter att projektet avslutats. Materialet kan användas och spridas 

fritt.  

Ett varmt tack till alla som på olika sätt deltagit i projektet! 

 

Sarita, Henna, Taina & Leea 

Ytterligare information  
 
Henna Huttu, konsultativ tjänsteman 

henna.huttu(a)stm.fi 

Fråga mig om: Från ord till handling-projektet, 

politiska programmet för romer (ROMPO) och 

delegationen för romska ärenden 

 

Leea Rautanen-Muhli, projektkoordinator 

leea.rautanen-muhli(a)stm.fi 

Fråga mig om: Fråga mig om: Från ord till handling 

projektet, webbsida (romani.fi/sanoista-tekoihin) och 

evenemangen  

Sarita Friman-Korpela, specialsakkunnig 

sarita.friman-korpela(a)stm.fi  

Fråga mig om: Från ord till handling-projektet och 

romska ärenden i EU 

Taina Mutanen, avdelningssekreterare 

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

Fråga mig om: Delegationen för romska ärenden, 

ekonomiförvaltning och resor 
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