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OPPIA IKÄ KAIKKI 

Tutkailin jatkuvan oppimisen käsi-

tettä ja löysin monia selityksiä, jois-

ta useimmat liitetään koulutukseen 

ja itsensä kehittämiseen. Voimme puhua jat-

kuvasta- tai elinikäisestä oppimisesta, mutta 

tavoite on sama. Haluamme osallistua ja nos-

taa osaamistasoamme jatkuvasti kehittyvässä 

yhteiskunnassa. Haluamme oppia tietoja, tai-

toja ja valmiuksia, jotka tuovat iloa ja hyvin-

vointia elämäämme. Osaaminen on pääomaa, 

jota voimme saavuttaa vain oppimisen kautta, 

eikä tälle ole ikärajaa.

Jatkuvasta oppimisesta puhuttaessa ei voida 

ohittaa koulutuspoliittisia uudistuksia, kuten esi-

merkiksi oppivelvollisuuden laajentamista, joka 

astui voimaan ensimmäisen ikäluokan osalta 

kuluvana syksynä. Muun muassa tästä sekä par-

lamentaarisen jatkuvan oppimisen uudistuksesta 

kertoo lisää Opetushallituksen tuore pääjohtaja 

Minna Kelhä, joka esittäytyy tässä numerossa.

Opetushallituksen romanikielen elvytysoh-

jelma on edennyt syksyn aikana suunnitelmien 

mukaan. Asiantuntijaryhmä on kuullut monen 

alan ammattilaisia ja olemme saaneet tietoa, 

jonka pohjalta romanikielen ohjelmaa voidaan 

rakentaa. Järjestimme marraskuussa myös val-

takunnallisen etäkeskustelutilaisuuden ja siellä 

romanit saivat kertoa ajatuksiaan kielen elvyttä-

misestä. Romanikielen näkyvyys on lisääntynyt 

myös lehdessämme ja viimeisin uudistus näkyy 

keskiaukeaman irrotettavassa kalenterissa, 

joka tuo väriä arkeen vaikkapa jääkaapin oveen 

kiinnitettynä.

Tämänkertaisen Latšo Diives -lehden tee-

mana on jatkuva oppiminen. Halusimme tuoda 

esiin ihmisiä ja heidän tarinoitaan, joissa näkyy 

halu päästä eteenpäin ja kehittyä. Joidenkin koh-

dalla tämä on tarkoittanut opintojen jatkamis-

ta, toisilla työelämän osaamisen kehittämistä. 

Kaikilla yhteisesti kuitenkin tietojen ja taito-

jen kartuttamista. Toivon, että elävät esimerkit 

innostaisivat lukijoita miettimään ajankohtaisia 

oppimistarpeita, jotka edistäisivät omaa hyvin-

vointia parhaiten. 

Haluan haastaa lukijoitamme kehittä-

mään omaa osaamistaan tulevan vuoden aika-

na. Hakeudu jatko- tai aikuisopintoihin, päivitä 

osaamistasi työelämässä tai etsi uusi harrastus. 

Tukeutumalla jatkuvan oppimisen ajattelutapaan 

voimme varmistaa, että kehitämme itseämme, 

tietojamme ja taitojamme emmekä jämähdä 

paikoillemme. ❋

Miriam Schwartz

Pääkirjoitus

Kuvaaja: Mikael Uponen
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KUULUMISIA KyMENLAAKSOSTA

T ässä kolmen haastattelun sarjas-
sa kuullaan kuulumisia Kymen-
laaksosta, Kaakkois-Suomesta. 

Kymenlaakson nimi juontuu maakun-
nan halki kulkevasta Kymijoesta, jon-
ka varrella sijaitsevat alueen suurim-
mat asutuskeskukset. Kymenlaaksolla 
on muihin maakuntiin nähden poikke-
uksellisesti kaksi maakuntakeskusta – 
Kouvola ja Kotka.

Kymenlaakson muita kuntia ovat 
mm. Hamina, Miehikkälä ja Pyhtää. 
Moniin naapurimaakuntien kaupunkei-
hin on Kymenlaaksosta verrattain lyhyt 
matka – Kouvolasta Lahteen kuutisen-
kymmentä km ja Lappeenrantaan noin 
80 km. Helsinkiin matkaa kertyy sekä 
Kotkasta että Kouvolasta noin 135 km. 

Tunnettuja kymenlaaksolaisia ovat 
olleet musiikin puolelta esimerkik-
si Uuno Klami, Juha Vainio, Veikko 
Lavi, Reijo Taipale, Tapani Kansa ja 
Pelle Miljoona eli Petri Tiili. Samoin 
esimerkiksi näyttelijä Satu Silvo ja jal-
kapalloilija Sami Hyypiä ovat kotoisin 
Kymenlaaksosta. 

Artikkelisarjassa tapaamme kol-
me kymenlaaksolaista romaninaista,  
Katja Bollströmin, Nadja Lindema-
nin ja Tanja Ahlgrenin. 

❜Nuori tulee kohdata 
ihminen ihmisenä – ei 

lakikirja kädessä tai naamio 
kasvoilla

Teksti JAAKKO LAAKSO Valokuvat KOTKAN KAUPUNKI, SUSANNA RAJALA JA KATJA BOLLSTRÖMIN KOTIALBUMI

KUULUMISIA 
KyMENLAAKSOSTA

Kotkasta on 2000-luvulla kehittynyt merkittävä puistokaupunki. Tähän vuodenaikaan puistojen 
hienoudet eivät pääse oikeuksiinsa, joten kuvaan valikoitui upea merenranta Katariinan 
meripuistosta. Kävelyetäisyydellä voi käydä ainakin seuraavissa puistoissa: Sapokan Vesipuisto, 
Katariinan Meripuisto, Sibeliuksenpuisto, Isopuisto, Veistospromenadi, Palotorninvuoren puisto, 
Yrttipuutarha Redutti-Kotka, Fuksinpuisto ja Toivo Pekkasen puisto. Kotkan puistot ovat 
saaneet valtakunnallisia ja kansainvälisiä palkintoja. 

Katja ”Nyytti” Bollström 
On nykyään Kymenlaaksossa asuva, 
Lahdesta kotoisin oleva nainen, joka 
opiskelee lähihoitajaksi ja työskentelee 
lastensuojelun parissa Nuorten väyläl-
lä. Lahdessa vietetyn lapsuuden jälkeen 
hän asui Vantaalla ja sittemmin kuu-
si vuotta toisessa kymenlaaksolaiskau-
pungissa, Kotkassa. Hän kertoo viihty-
vänsä Kymenlaaksossa hyvin. 

– Kotka on kaunis kaupunki, siellä on 
hienoja puistoja ja mukavia, hyviä ihmi-
siä. Valtaväestön ihmiset ovat jollain 
tavoin erilaisia moneen muuhun paik-
kaan verrattuna. Olen kokenut, että he 
ovat suvaitsevaisempia kuin suomalaiset 
noin yleensä, Bollström kertoo. 

Nyytti Bollström kertoo, että Kot-
kalle on ominaista näkyvä laivaliikenne. 
– On isoja rahtilaivoja ja matkustajasa-

4 LATŠO DIIVES   Opetushallituksen romaniväestön tiedotuslehti 2  20214



KUULUMISIA KyMENLAAKSOSTA

tamassa pienempiä matkustajalaivoja. 
Merikaupunkimaisuus korostuu Kot-
kassa. Meillä oli siellä myös paikallisen 
romaniyhdistyksellä tilat ja Cafe Rom 
–kahvila, joka sijaitsi lähellä satamaa. 
Yhdistyksen järjestämässä toiminnassa 
kävimme paljon, Bollström muistelee.

Bollströmin mukaan Kotkassa on 
asunut vuosien saatossa melko vähän 
romaneja, joten romanit ovat olleet 
paljon kanssakäymisissä pääväestön 
ihmisten kanssa. – Vanhat ihmiset ovat 
siinä mielessä jättäneet hyvän polun 
nuoremmille Kotkaan muuttaville 
romaneille, että sinne on helppo men-
nä ja asettua. Kymenlaaksossa ruoka-
kaupassa meitä ei seurata, muualla se 
on tyypillisempää, Bollström pohtii.

Myös Bollströmin nykyinen koti-
kaupunki Kouvola on tuntunut sopi-
valta paikalta. – Esimerkiksi kun lähdin 
opiskelemaan kasvatus- ja ohjausa-
lan ammattitutkintoa, ihmiset ottivat 
minut tosi hienosti vastaan, enkä tör-
männyt ennakkoluuloihin. Kun opin-
not alkoivat, sitä vain humpsahti niiden 
ihmisten joukkoon, joita siellä oli töissä 
ja opiskelemassa, Bollström kertoo.

Lastenkodissa työskentely oli 
pitkäaikainen haave
Nyytti Bollström on mainio esimerk-
ki elinikäisen oppimisen idean oivalta-
neesta ihmisestä.
– Olin peruskoulussa aika keskiver-
to-oppilas – en mikään huippu, mut-
ta koulua tuli käytyä parhaan mukaan. 
Aikuisiällä on tullut voimakas tunne 
siitä, että haluan kouluttautua lisää, 
Bollström kertoo. – Olen aina halunnut 
työskennellä lasten ja nuorten parissa. 
Eräs haave on ollut lasten ja nuorten-
kodissa työskentely. Teen nyt Nuorten 
väylällä tuntityötä, olen työskennel-
lyt siellä parin vuoden ajan, Bollström 
kertoo. 

Nuorten Väylä on perheyritys, jol-
la on kaksi lastensuojeluyksikköä Kou-
volassa Tirvan kylässä ja Kuusaal-
la. Työntekijöitä yrityksessä on vajaat 
viisikymmentä. 

Katja Bollström tietää, että opis-
kelu-ura ei aina suju mutkattomasti tai 
suoraviivaisesti.

– Kävin Kotkassa lähihoitajan koulutus-
ta 2018, mutta se jäi kesken. Nyt läh-
din vähän vanhempana opiskelemaan 
lähihoitajan ammattia uudelleen, jot-
ta pystyisin tulevaisuudessa hakemaan 
vakituista työtä keikkatyön sijaan. 

Monilla työaloilla koulutuksella on 
ratkaiseva merkitys vakituisen työpaikan 
saamisen suhteen. – Erityistason laitok-
sessa on tietyt kriteerit, jotta voi päästä 
vakanssiin, tämä koulutus mahdollistaa 
sen. Opiskelen alaa oppisopimuskou-
lutuksena. Valmistumiseen menee pari 
vuotta vielä, Bollström kertoo. 

Bollström myös aikoo saada tut-
kinnon valmiiksi. – Tykkään tästä kou-
lutuksesta ja haluan saada sen tuoman 
pätevyyden. Opinnot mahdollista-
vat pääsyn moniin eri töihin ja lisäävät 
ammattitaitoa. 

Nyytti Bollström kokee, että kun 
monet romanit lukevat nykyään kas-
vatus- ja opetusalan opintoja, oli-
si tärkeää, että myös laitoksissa asuvat 
romanilapset saisivat oman kulttuurin-
sa ihmisiä työntekijöiksi. – Olisi hyvä, 
että tulisi jonkinlainen pykälä siihen, 
että niissä paikoissa, joissa asuu roma-
nilapsia, kasvatus- ja ohjausalan opin-
not suorittaneetkin romanit voisivat 
työskennellä myös erityistason yksi-
köissä romanilasten parissa, hän pohtii.

Myös työssä oppii
Ihminen oppii ja opiskelee myös työ-
tä tehdessään. – Kun on lastenkodissa 
töissä, työhön liittyy paljon termejä ja 
erilaisia lyhenteitä. Näistä joutui aluk-
si kyselemään vaikkapa työkavereilta, 
että mitäs mitkäkin tarkoittavat. Kaiken 
pystyy kuitenkin oppimaan ja omaksu-
maan, kun vain haluaa, se on ihmisestä 
itsestä kiinni, Katja Bollström sanoo.

Työntekijänä Bollström haluaa olla 
huolellinen ja luotettava aikuinen, joka 
tukee lapsia. – Oma mottoni on, että 
kohtele muiden ihmisten lapsia siten 
kuin haluaisit muiden kohtelevan omia 
lapsiasi. Olen työntekijänä ahkera ja 
pyrin oma-aloitteisuuteen. Haluan aut-
taa ja ottaa muut huomioon. Pidän tär-
keänä, että asioihin tartutaan. Haluan 
hoitaa omat työni myös niin, että mui-
den ei tarvitse parsia työni jälkiä. 

Lapset ja nuoret ovat ottaneet Katja 
Bollströmin hyvin vastaan. – Parhaan 
tuloksen työssä saa sillä, että on oma 
itsensä, ei lakikirja kädessä tai naa-
mio kasvoilla, Bollström pohtii. Lapset 
ja nuoret näkevät myös sen, jos työn-
tekijä ei luota itseensä, hän jatkaa. 
– Minua nuoret ovat kunnioittaneet 
– he eivät ole haukkuneet tai käyttäy-
tyneet epäasiallisesti. Kyllä nuoretkin 
osaavat käyttäytyä, kun heidät otetaan 
ihmisinä. 

– Nuorilla on toki huonojakin 
päiviä, eikä asioita pidäkään pado-
ta; he saavat räiskähdelläkin, Nyytti 
Bollström toteaa. – Olen heille turvalli-
nen aikuinen. Asioissa mennään eteen-
päin keskustelemalla ja nuorten tasolle 
menemällä. Monesti hali lapsille on tosi 
tärkeä ja riittävä. Olen lasten asioista ja 
heistä aidosti kiinnostunut, Bollström 
kertoo.

Katja Bollström pohtii kiinnostavas-
ti romanien tunne-elämää: 

– En tiedä, ovatko romanit taval-
laan liiankin tunteellisia. Tämä näkyy 
siinäkin, että olemme herkkiä kuunte-
lemaan ja tunnustelemaan lasten tun-
nelmia, hän pohtii. – Työssä tämä on 
etu. Siitä se lähtee vaikka aamupala-
pöydässä keskustelut ja asioiden purka-
minen, hän jatkaa. ❋
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KUULUMISIA KyMENLAAKSOSTA

Nadja Lindeman:  
”Koskaan ei ole liian 

myöhäistä opetella uutta”
Kouvolalainen Nadja Lindeman valmistui kesäkuussa kasvatus- ja ohjaustyön alalle. Nyt hän opiskelee digiosaajakoulu-

tuksessa tutkinnon osaa. Opiskelua hän jatkoi saadakseen lisävalmiuksia digitaitoihin, joita tarvitaan nykyään joka 
työssä ja toimessa. – Aivan työllistymisen edistämiseksikin halusin näitä taitoja opiskella. Niissä on tärkeää pysyä ajan 

tasalla, Lindeman kertoo. 
Nadja Lindeman on Helsingistä 

kotoisin ja asunut vuodesta 2001 saak-
ka Kouvolassa. Elämä on kuljettanut 
häntä moneen paikkaan. Esimerkik-
si koulun päättötodistus Lindemanille 
on kirjoitettu Ruotsissa, Göteborgissa. 
Välillä hän kävi peruskoulua muutaman 
vuoden Kajaanissa. Pääosa nuoruudes-
ta kului Vantaalla, josta hän sitten pää-
tyi Kouvolaan. 

Eri paikoissa asuminen on antanut 
elämänkokemusta. – Aina oppii uut-
ta, kun asuu ja elää erilaisissa paikois-
sa ja erilaisten ihmisten keskuudes-
sa. Ruotsissa korostui se, että erilaisia 
ihmisiä eri kulttuureista oli paljon, Lin-
deman kertoo. – Tätä myöten on eri-
laisten ihmisten kanssa oppinut ole-
maan vuorovaikutuksessa. 

Lindemanin kokemus Ruotsissa 
asumisesta on monelle Suomen roma-
nille yhteinen. – Kun elin 16-vuotiaana 
Ruotsissa, Ruotsin ja Suomen kulttuu-
reissa oli eroa. Siellä ei ollut mielestä-
ni niin paljon rasismia kuin Suomessa, 
elämä tuntui erilaiselta, vapaammalta, 
Lindeman pohtii. 

Ruotsissa romani otettiin joukkoon 
eri tavalla esimerkiksi omassa kouluyh-
teisössä Suomessa. – Niin nuoret kuin 
aikuiset ottivat mukaan myös ilman, 
että romanitaustasta tehtiin nume-
roa, Lindeman sanoo. – Kun vertaan 
sitä suhtautumista tämänkin päivän 
Suomeen, siinä on edelleen eroa. Kun 
menen täällä vaikka uuteen koulutuk-
seen, joudun aluksi haistelemaan ilma-
piiriä – kuka tykkää ja kuka suhtautuu 
ennakkoluuloisesti, kun mukana on 
romani. Ruotsissa en tuntenut etten 

olisi kuulunut joukkoon, Lindeman 
kertoo.
– Ruotsista jäi hyvät muistot mones-
sa mielessä. Asuin siellä ensimmäiset 
vuoteni aivan pienenä lapsena ja sitten 
muutaman vuoden teini-iässä. Suomi 
on kuitenkin kotimaa, se tuntuu omal-
ta ja täällä olen toki suurimman osan 
elämästäni asunut, Lindeman toteaa. 
– Sen sijaan Suomessa asuessa eri pai-
koissa ei ole mielestäni suuria eroja. 
Uusissa ja eri paikoissa tunnustelen aina 

aluksi hieman ilmapiiriä. Ehkä tämä 
on osa luonteenpiirteitänikin, mut-
ta johtuu osittain myös siitä, että olen 
romani. 

Kymenlaakso on tuttu ja 
turvallinen koti
Kymenlaaksosta on tullut Nadja Linde-
manille koti. – Tämä on hyvä paikka. 
Tuttu, turvallinen paikka asua ja kasvat-
taa lapsia. Tykkään asua täällä. 
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KUULUMISIA KyMENLAAKSOSTA

Lindeman pohtii, että turvallisuu-
dentunnetta luo ainakin se, että kau-
punki on sopivan pieni – ei suurkau-
punki, muttei pieni kirkonkyläkään. 
– Myös se, että omat piirit ja ympy-
rät ovat vakiintuneet luo turvallisuutta. 
Tunnen lasten kaverit ja heidän perhei-
tään. Olemme myös sopineet aikuisten 
kesken, että me vanhemmat katsomme 
yhdessä sekä omien että tuttavaperhei-
den lasten perään. Se luo turvallisuut-
ta, ettei lapsia tarvitse tässä mielessä 
kasvattaa yksin, vaan ”koko kylä kas-
vattaa”, Lindeman kertoo. – Tässä toi-
mintatavassa on mukana sekä tuttuja 
romaniperheitä että esimerkiksi seura-
kunnasta tuttuja pääväestön perheitä. 

Nadja Lindemanin mukaan 
kymenlaaksolaisissa näkyy remp-

seä karjalaisuus ja ajoittain lievä 
”ullataalasmaisuus”. 
– Salkkareiden Ullan roolihahmossa 
konkretisoituu hauskasti tietty puoli 
kymenlaaksolaisuutta, Lindeman nau-
rahtaa. – Ullaa näyttelevä Maija-Lii-
sa Peuhu on kotoisin Kuusankoskel-
ta, hän varmasti siksikin osaa näytellä 
hahmon hyvin. Vaikka televisiosarjan 
hahmossa luonteenpiirteitä aina liioi-
tellaan, täällä asuvissa on tiettyä ute-
liaisuutta. Tämähän voi olla sekä hyvä 
että huono asia – liiallisena se voi olla 
tungettelevaa, mutta useammin se on 
aitoa kiinnostusta lähimmäisen hyvin-
vointia, elämää ja persoonaa kohtaan, 
Lindeman miettii.

Kun Nadja Lindemanilta kysyy tie-
toja Kouvolasta, hän mainitsee siellä 

harrastettavan monenlaista urheilua – 
jääkiekkoa, lentopalloa sun muuta.

– Täältä tulee myös monia musiik-
kialan ihmisiä. Sen verran voisin kehais-
ta paikallisen romaniväestön suhteen, 
että monet heistä ovat tosi lahjakkai-
ta musiikissa. Toivoisinkin, että tätä 
kykyä saataisiin myös meidän nuorissa 
jalostettua eteenpäin. Jos heille saatai-
siin esimerkiksi paikka, jossa treenata 
soittamista ja laulamista, se olisi hieno 
juttu. Samoin olen haaveillut, että nuo-
rille olisi kiva saada järjestettyä esimer-
kiksi musiikkileirejä. Tällainen mielekäs 
vapaa-ajan tekeminen voisi motivoi-
da ja tsempata myös koulu- ja opis-
keluasioissa, Lindeman toteaa. – Kun 
on mielekkäitä harrastuksia, se aut-

Kouvolan museokortteli.
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KUULUMISIA KyMENLAAKSOSTA

taa jaksamaan myös arkisissa töissä ja 
tehtävissä. 

Elinikäinen oppija
Nadja Lindeman kertoo, että lapse-
na peruskoulussa hän ei ollut erityisen 
menestyvä oppilas. Hän arvelee, että 
siksi opinnot myös jäivät kesken nuo-
rena. – Aikuisena olen kuitenkin huo-
mannut että vaikka asiat eivät tapahdu 
tuosta vain, niin vaivannäöllä saa tulos-
ta aikaan. Silloin oppiminen ja opiskelu 
on palkitsevaa, Lindeman toteaa.

Lindemanin mukaan aikuisiällä 
opiskelussa vaativaa on itse opiskelun ja 
oppimisen lisäksi se, että saa perheen 
muun arjen toimimaan samanaikaises-
ti. Täytyy saada aika riittämään sekä 
opiskeluun että arjen pyörittämiseen. – 
Aikuiselle vaativaa on ainakin perheen 
arjessa läsnä oleminen. Kotona on tosi 
monia tehtäviä, siivousta, ruuanlaittoa 
ja muuta, jotka täytyy hoitaa. Kuiten-
kin tärkeintä olisi olla lapsille läsnä siel-
lä kotona ja se vaatii paljon, Lindeman 
huokaa. 

– Koen kaikkein tärkeimmäksi teh-
täväkseni tuottaa lapsille tunteen, että 

olen heille läsnä, vaikka minulla oli-
si sata muutakin tehtävää. Haluan hei-
dän tuntevan, että heidät on huomioi-
tu, Lindeman sanoo.

Nadja Lindemanin motto on, että 
koskaan ei ole liian myöhäistä opetel-
la uutta tai mennä elämässä eteenpäin. 
– Elin aikanaan monta vuotta niin, että 
eri syistä monet koulutukset jäivät kes-
ken. Ehdin jo ajatella, että tyydyn tähän 
– olen nyt tässä sellaisena kuin olen. 
Sitten kuulin monelta suunnalta, kuin-
ka muut valmistuivat lähihoitajiksi sun 
muiksi ja kokivat ylpeyttä siitä. Tästä 
nousi tiettyä hyvää kateutta; ajattelin, 
että kyllä minäkin pystyn, jos muutkin, 
Lindeman kertoo.

Viimeisimpään tutkintoon lähties-
sään Lindeman oli huolissaan siitä, että 
entä jos tämäkin koulutus jää kesken. 
Hän kuitenkin sai opinnot valmiiksi. 

– Kyllä opiskelussa nytkin oli haas-
teita, mutta huomasin, että vaivannäöl-
lä pääsee maaliin. En ollut esimerkiksi 
koskaan kirjoittanut näyttösuunnitel-
maa, Lindeman kertoo. – Monta ker-
taa tuntui, että nyt lyön hanskat tiskiin. 
Kyselin kuitenkin asiaan apua koulul-

ta, etsin tietoa nettihauilla ja pyysin 
apua työharjoittelupaikoista. Lopulta 
sain kaikki suunnitelmat kerralla läpi! 
Lindeman toteaa. Hän pitää tärkeänä 
oivalluksena, että osasi pyytää apua. – 
Tajusin, ettei sitä tarvitse hävetä. Sain 
apua ja onnistuin, hän toteaa.

Nadja Lindeman pitää hyvän 
palautteen saamista erityisen tärkeänä. 
– Oli palkitsevaa, kun sai opettajalta 
tai työharjoittelupaikasta hyvää palau-
tetta. Minulle sanoitettiin asioita, joi-
ta en ollut aiemmin tajunnut. Pystyin 
esimerkiksi tuottamaan hyvää tekstiä, 
kun otin asioista selvää. Olin aiemmin 
luullut, ettei se ole vahvuuteni. Hyvä 
palaute auttoi jatkamaan eteenpäin. ❋
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KUULUMISIA KyMENLAAKSOSTA

Tanja Ahlgren  
haluaisi vielä kehittää 

palveluita nuorille

Tanja Ahlgren on syntyperäinen 
kouvolalainen. ”Peruskouvola-
laisen Tanjan” perheeseen kuu-

luu 16-vuotias poika Sebastian, jonka 
kanssa hän asuu kahdestaan. Kotikau-
punkiaan hän kuvailee rauhalliseksi 
maalaiskaupungiksi. – Kouvola on kiva, 
pieni paikka vähän syrjässä – ei aivan 
suurkaupungin vieressä, mutta hyvällä 
paikalla.

Mitä nähtävyyksiä Ahlgren nostaa 
esiin Kouvolassa? 
– Kookoon jäähalli, hän naurahtaa. – 
Ei meillä ole täällä kauheasti mitään 
mainittavaa. 

Sitten hän vakavoituu ja pohtii: 
– Meillä on kauniit vesistöt, hie-

no museokortteli, on luonnonläheisiä 
paikkoja kalalammista lähtien. Kyllähän 
tätä monesti betonikyläksi kuvataan 
mediassa, mutta se ei ole koko totuus. 
Meillä on Tykkimäki, Kouvolan lakrit-
si ja Peltolan Riston leipä – oma lei-
pomo, josta Kouvola on omalla lail-
laan kuuluisa. Kauppakeskus Veturissa 
on kahviloita ja kauppoja sekä putiik-
kia jos jonkinlaista, Ahlgren kuvailee. 
– Monet kaupat ovat siirtyneet keskus-
tasta pätkän matkaa Kuusankoskelle 
päin tuohon isoon kauppakeskukseen. 
Samanlainen muutos on meneillään 
monessa muussakin kaupungissa, Ahl-
gren toteaa.

Tanja Ahlgrenin mukaan kymen-
laaksolaiset ovat hiljaisen puoleisia, 
vaikka heissä on karjalaisuuttakin. – 
Ihmiset ovat rauhallisia, ehkä hieman 
omiin oloihin vetäytyviäkin, ajattelen, 
hän kuvailee.
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KUULUMISIA KyMENLAAKSOSTA

Vanhinkin oppii nuoren opiskelua 
seuratessa
Tanja Ahlgrenin arki täyttyy työstä ja 
huoltajan roolista. Poika Sebastian käy 
ammattikoulua. – Hän aloitti pintakä-
sittelypuolella, mutta suunnittelee siir-
tymistä logistiikkapuolelle ja haaveilee 
kuljetusalan töistä. Pojan juttuja ovat 
autot, mopot ja muut kulkupelit, Ahl-
gren kertoo.

Entä millaista vanhempana on 
seurata nuoren opiskelua?
– Kyllähän tässä vanhin opiskelee itse-
kin samalla uutta. Huoltajan rooli on 
sitä patistelua kouluun nousemisesta ja 
muusta. Tsemppaan Sebastiania, jotta 
hän saisi opinnot päätökseen ja työpai-
kan valmistuttuaan. 

Myös Kouvolassa romaninuorilla on 
ajoittain ollut ongelmaa työharjoittelu-
paikkoihin pääsemisessä kuten monel-
la muullakin paikkakunnalla Suomessa. 
Tämä hieman murehduttaa huoltajaa. 
– Olen pyytänyt koululta jo etukäteen, 
että tukevat nuorta tarvittaessa, mikä-
li harjoittelupaikkaa ei meinaa löytyä. 
Uskon kyllä, että kaikki järjestyy, Ahl-
gren kertoo.

Työhönsä tyytyväinen lähihoitaja 
haluaisi opiskella vielä lisää
Tanja Ahlgren on työskennellyt nyt viisi 
vuotta lähihoitajana. Sitä ennen hän oli 
pitkään koulunkäynnin ohjaajana ja piti 
mm. iltapäiväkerhoja koululla. – Aika-
naan jo mietin vaihtoehtona lähihoita-
jan ammattia. Myöhemmin, kun serk-
kuni opiskeli alaa ja kehui sitä, päätin 
hakeutua lähihoitajanopintoihin. Kun 
näin, mitä homma on, tykästyin siihen 
kovasti ja olen pitänyt työstä paljon jo 
vuosien ajan, Ahlgren kertoo.

Ahlgren haaveilee opiskelevan-
sa edelleen lisää. – Haluaisin lukea 
sosionomiksi, se tutkinto olisi ikään 
kuin piste ii:n päälle, tietynlainen van-
huudenvara, hän kertoo. – Sosiono-
min koulutuksen myötä avautuisi eri-
lainen maailma kuin hoitajan työ, joka 
on paljon käytännön tekemistä. Sil-
loin olisi mahdollisuus työnohjaami-
seen ja pystyisi vaikuttamaan esimer-

kiksi nuortenpalveluihin. Asun pienessä 
kaupungissa, joten olisi hienoa päästä 
vaikuttamaan juuri näihin asioihin tääl-
lä meidän Kouvolassamme, Ahlgren 
toteaa.

Hän kertoo pohtineensa tarkkaan, 
miksi haluaisi lähteä opiskelemaan juuri 
sosionomiksi. Päämääränä olisi vaikut-
taminen nuorten asioihin ja palveluihin. 
– Olen miettinyt, miten palveluita voisi 
kehittää – lisätä nuortentiloja ja vastaa-
vaa. Sosionomina pystyisin uskoakseni 
vaikuttamaan näihin asioihin positiivi-
sesti, hän kertoo.

Palvele asiakkaita, kuten toivoisit 
itseäsi kohdeltavan 
Tanja Ahlgren työskentelee vanhus-
ten palveluyksikössä. Hänellä on selkeä 
ohjenuora suhtautumisessa työhön-
sä. – Se on sitä, että tekee työnsä siten 
kuin toivoisi itseään kohdeltavan, jos 
itse olisi palvelukodissa ja esimerkik-
si muistisairas. Kun hoidan työni niin, 
että huomaan toisen ihmisen luottavan 
minuun, se on tärkeä sanaton kiitos. 
Se kokemus tuottaa mielihyvää ja tun-
teen, etten tee työtäni turhaan, Ahl-
gren pohtii.

Raskas puoli lähihoitajan ammatis-
sa on vuorotyön vaatimus. Työn ulko-
puolinen elämä jää aika vähälle ja työn 
ehdoilla joutuu menemään paljon. – 
Kun vuorolistat tulevat, joskus joutuu 
perumaan omia menoja, työvuoroja ei 

aina saa vaihdettua. Työ menee monen 
asian edelle, Tanja Ahlgren sanoo.

Vapaa-aikana Ahlgren tekee esi-
merkiksi kotitöitä ja liikkuu. – Aivo-
ni lepäävät koiran kanssa ulkoillessa. 
Samoin ystävän kanssa kahvilla tai syö-
mässä käynti ovat tärkeää vastapainoa 
työlle. Ja toki pitää itsestään pitää huol-
ta, jotta jaksaa, hän toteaa.

Elinikäinen oppija
Tanja Ahlgren kokee, että elämä on 
koko mitaltaan oppimista. Tässä vai-
heessa elämää aiemmin mainittu haa-
ve seuraavan tutkinnon opiskelusta 
on konkreettinen oppimiseen liittyvä 
tavoite. – Myös työ opettaa. Kun työs-
kentelen vanhusten parissa, se on myös 
kuoleman kanssa tekemisissä olemista. 
Työ on opettanut miettimään asioita 
pintaa syvemmältä; mitään ei pidä sen 
myötä itsestään selvänä. Vaikka kuole-
ma on tietyllä lailla vaiettu asia, sekin 
on vääjäämätön osa elämää, Ahlgren 
huomauttaa.

Tanja Ahlgrenista olisi tärkeää, että 
vanhemmat jaksaisivat patistaa lapsiaan 
opintojen pariin. – Kerralla ei päästä 
pomon paikalle, mutta ehkäpä askel 
kerrallaan. Vaikka lapset eivät asiaa alle 
parikymppisinä ymmärtäisikään, kyllä 
se ajatus sieltä mielestä nousee aikui-
sena pintaan. Opiskelu ja työelämään 
pääseminen ovat lopulta ainoat todel-
liset väylät päästä yhteiskuntaan kiinni, 
Ahlgren painottaa. ❋

Sebastian Ahlgren opiskelee ammatillisessa koulutuksessa ja haaveilee kuljetusalan töistä.
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Mikä on Romako?
Romako – askeleet huomiseen on Dia-
konia-ammattikorkeakoulun hallinnoi-
ma hanke, jonka osatoteuttajana toimii 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Hanke 
pyörähti käyntiin keväällä 2021, ja jat-
kuu vuoden 2024 loppuun. Romakol-
la on kaksi tavoitetta: edistää Uudel-
lamaalla asuvien aikuisten romanien 
koulutusta, ja parantaa työnantajien 
asenteita romanien palkkaamiseen. 
Romakossa toimii Diakin päädyssä työ-
parina projektipäällikkö Katri Perho ja 
asiantuntija Tamara Åkerlund. Stadin 
AO:lla Romakon nimissä työskentelee 
opettaja Minna Tiusanen ja ohjaaja Jan-
ne Turtiainen.

Tavoitteena ammatillinen tutkinto 
ja työpaikka
Romako tukee osallistujiaan suoritta-
maan ammatillisen tutkinnon. Osallis-

tujan tullessa toimintaan hänelle pide-
tään ohjauskeskustelu, jossa pohditaan 
mikä opiskeluala olisi paras valinta juu-
ri hänelle. Sen jälkeen autamme haku-
paperien tekemisessä ja lähettämisessä. 
Kun opiskelupaikka aukeaa, niin kukin 
osallistuja opiskelee tavallisessa amma-
tillisessa opiskeluryhmässään. Joskus 
opiskelupaikan saamiseen voi men-
nä hetki, joten malttia tarvitaan! Tällä 
hetkellä 2. asteen ryhmässä on 26 hen-
kilöä, joista yli puolet ovat saaneet jo 
opiskelupaikan.

Ammatillisten opintojensa ohel-
la osallistujat kokoontuvat kerran kuu-
kaudessa Romakon tukipajaan. Siellä 
käsitellään niitä opiskeluun ja työllisyy-
teen liittyviä asioita, jotka osallistujat 
itse kokevat tärkeiksi. Tukipajoista saa 
osaamispisteen eli opintosuorituksen, 
jonka voi sisällyttää omaan tutkintoon-
sa. Ryhmä toimii myös tärkeänä ver-

taistukena. Myös muut, vapaaehtoi-
set tukimuodot ovat olleet suosittuja: 
omiin opintoihin liittyvät tehtäväpajat, 
nopeat kysymykset ja vastaukset vaikka 
WhatsAppin kautta sekä opiskelijoiden 
tuki toisilleen. Romako auttaa opiske-
lijoitaan tarvittaessa myös harjoittelu-
paikkojen löytämisessä. 

Mukaan otetaan pääsääntöisesti 25 
vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia 
henkilöitä. Tavoitteena on, että hank-
keen osallistujat ehtivät valmistumaan 
hankkeen aikana, jotta ehdimme aut-
tamaan myös työllistymisessä tarpeen 
vaatiessa. Jos on intoa opiskella, niin 
kannattaa siis lähteä mukaan nopeasti!

Tulot kuntoon koulutuksen ajaksi
Monet opiskelemaan lähtemistä har-
kitsevat joutuvat ensimmäiseksi poh-
timaan omaa talouttaan. Miten selvitä 
laskuista koulun penkillä? Jos Te-toimis-

Teksti KATRI PERHO, TAMARA ÅKERLUND JA TANJA LINDEMAN Valokuvat KATRI PERHO, TAMARA ÅKERLUND

Romako-hanke kutsuu 
mukaan opiskelemaan!
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to katsoo opintojen edistävän osallistu-
jan työllistymistä, niin niihin on mah-
dollista saada omaehtoisen opiskelun 
tukea kahdeksi vuodeksi. Se tarkoittaa 
käytännössä oikeutta opiskella työttö-
myyskorvauksella. Romakon työnteki-
jät auttavat lomakkeiden täyttämisessä 
ja virkailijoiden kontaktoinnissa. Myös 
muut tuet, kuten kuntouttava tuki, voi 
olla mahdollinen osallistujan tilanteesta 
riippuen.

Korkeakouluryhmä sai alkunsa 
osallistujien toiveista
Alun perin Romakon tehtävä oli kes-
kittyä toisen asteen koulutukseen. Kävi 
kuitenkin niin, että hankkeen alettua 
saimme paljon pyyntöjä auttaa osal-
listujia myös korkeakouluun. Niinpä 
perustimme Diakille orientaatiokurssin 
korkeakouluopinnoista kiinnostuneille 
aikuisille romaneille. Ryhmä kokoon-
tuu kerran kuussa, ja käymme läpi osal-
listujille tärkeitä aiheita: korkeakouluun 
hakeutumisen eri väyliä, erilaisia opis-
kelulinjoja, tulevaisuuden työllistymis-
tä, opintoihin tarvittavia taitoja ja opis-
kelutekniikoita. Aiheita lähestytään 
jokaisen omien vahvuuksien kautta, 
ja pyritään löytämään kaikille se itsel-
leen toimivin tapa korkeakouluopin-
tojen suorittamiseen. Ryhmässä on 
huippuhyvä tunnelma, ja kaikki kan-
nustavat toisiaan eteenpäin! Virallisen 
kurssin lisäksi järjestämme myös muu-
ta tukea tarpeen mukaan. Nyt syk-
syllä treenasimme yhdessä sosiaali- ja 
terveysalan pääsykokeisiin, ja nyt jänni-
tetään tuloksia. Pyrimme aloittamaan 
uuden korkeakoulukurssin joka syksy 
läpi hankkeen toimintakauden. Kurs-
sin suorittamisesta saa opintopisteen, 
jonka voi hyväksilukea omaan korkea-
koulututkintoonsa. Ryhmässä on tällä 
hetkellä 14 henkilöä.

Työnantajat kutsutaan mukaan 
talkoisiin
Romako haluaa muuttaa työnanta-
jien asenteita romanien palkkaami-
seen työnantajapoolin, mentoroinnin 
ja mediakampanjan avulla. Romakon 

❜Nyt syksyllä 
treenasimme yhdessä 
sosiaali- ja terveysalan 
pääsykokeisiin, ja nyt 
jännitetään tuloksia.

avulla, joka toteutuu hankkeen myö-
hemmässä vaiheessa. Lisäksi kaikil-
le ammatillista tutkintoa opiskeleville 
pyritään löytämään omalta alaltaan jo 
kokenut mentori, joka auttaa ammatil-
lisen identiteetin kasvussa ja verkosto-
jen rakentamisessa.

Tervetuloa mukaan!
Jos sinulla tai läheiselläsi on tarve ja 
into suorittaa ammatillinen tutkinto 
tai korkeakoulututkinto, kannustam-
me lähtemään mukaan Romakon iloi-
seen ryhmään! Meillä on kasassa osaa-
vien ammattilaisten porukka. Siihen 
kuuluu myös Stadin ammattiopiston 
opettaja, joka tuntee ammatilliset alat 
ja pystyy myös tukemaan oppimisen 

nettisivuille luodaan työnantajapooli, 
jossa työnantajat ilmoittavat halukkuu-
tensa ottaa vastaan romanitaustaisia 
harjoittelijoita ja työntekijöitä. Roma-
neille tulee mahdollisuus etsiä hakupal-
velusta itselleen potentiaalisia työ- ja 
harjoittelupaikkoja ammattialoittain ja 
maakunnittain. Työnantajapooliin kut-
sutaan mukaan kaikki Suomen työnan-
tajat. Tämä tehdään mediakampanjan 
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haasteissa. Myös korkeakouluryhmän 
tueksi on tulossa opinto-ohjaaja, joka 
osaa muun muassa. auttaa oikean alan 
löytämisessä ja kurssivalinnoissa. Olisi 
hienoa, jos hankkeen kautta saataisiin 
opiskelijoita myös hieman yllättäville 

aloille. Olisiko sinusta vaikkapa ham-
masteknikoksi tai yliopistotutkijaksi? 
Mikä tahansa onkaan unelmasi, ota 
rohkeasti yhteyttä. Jos et vielä tiedä, 
mikä ala kiinnostaa, niin otetaan siitä 
yhdessä selvää! ❋

Opiskelijan haastattelu
Profiili:

Nimi: Ramona Grönfors
Ikä:34
Asuinpaikka: Klaukkala
Harrastukset: Ulkoilu
Elämän slogan: Itke surevien kanssa ja 
iloitse iloitsevien kanssa.
Työssäoppimassa: Hoitokoti Esperin 
Paavonpirtti

1. Koulutuksesi ennen, nyt ja 
tulevaisuudessa?
– Olen valmistunut kokiksi vuonna 2016 
ja menin työelämään sen jälkeen. Olin 
muun muassa keittiövastaavana Via-
Dialla, jonka kautta samalla pääsin 
kokeilemaan ohjaajana työskentelyä. 
Huomasin kipinän syttyvän mielenter-
veyskuntoutujien parissa työskentelyyn 
ja lähdin opiskelemaan päihde- ja mie-
lenterveysalan ammattitutkintoa, jos-
ta valmistun marraskuussa. Sen jälkeen 
olen heti aloittamassa oppisopimuksella 
lähihoitajaopinnot.

2. Miksi olet vaihtanut alaa?
– Kokeiltuani ohjaajana toimimis-
ta huomasin, että minulla on sydämen 
palo sosiaali- ja terveysalan työhön. 
Koin myös kokin työn olevan todella 
raskasta. 

3. Miksi haluat työskennellä juuri 
päihde- ja mielenterveys puolella 
ja mikä siihen motivoi?
– Haluan palavasti työskennellä mie-
lenterveyskuntoutujien kanssa ja koen 
tämän olevan oma työkenttäni. Voin olla 
hetken ihmisten rikkonaisuuden keskellä 

toivona ja ilon kipinänä ja haluan antaa 
siihen hetkeen itsestäni 100 prosenttia. 
Tähän vaikuttaa myös omat henkilökoh-
taiset syyt, ja tykkään tästä työstä.

4. Minkälaisia haasteita olet koh-
dannut opiskeluiden ja työkokei-
lujen parissa ja kuinka olet niistä 
selviytynyt? 
– Haasteita tuli sen myötä, kun en saa-
nut työharjoittelupaikkaa. Monesta eri 
paikasta luvattiin jo puhelimitse paik-
ka, mutta mennessäni haastatteluun 
he näkivät minun taustani enkä saa-
nut paikkaa. Haastatteluiden jälkeen 
annettiin erilaisia selityksiä ja luvattiin 
ilmoittaa, mutta lopulta ei enää vastat-
tu edes yhteydenottopyyntöihini. Koin, 
että paikkojen saamiseen vaikutti roma-
nitaustani. Tämä vei minulta opiskelu-
motivaatiota ja olinkin monta kuukautta 
tekemättä mitään. Vaikeuksia oli myös 
tenttien suorittamisessa. Lopulta vain 
päätin, että haluan mennä eteenpäin ja 
löysin itselleni hyvän harjoittelupaikan ja 
sain tentin suoritettua. 

5. Mistä olet saanut tukea 
opiskeluun?
– Tukea olen saanut koulusta opettajil-
ta ja erityisopettajilta, jotka ovat olleet 
ymmärtäväisiä ja tulleet tarvittaes-
sa vierelle tsemppaamaan. Lisäksi olen 
saanut apua ja tukea Romako-hank-
keessa, jonka avulla sain nyt suoritettua 
matematiikan tentin. Sitä ennen yritin 
vuoden suorittaa tenttiä, enkä päässyt 
sitä läpi.

6. Millaisia positiivisia kokemuksia 
olet saanut opinnoissasi?
– Minulle on jäänyt hyvät kokemukset 
yhteistyöstä opettajien kanssa sekä sii-
tä, miten kouluissa tullaan opiskelijoi-
ta vastaan. Työharjoittelupaikoissa olen 
saanut hyvän vastaanoton ja palautteen 
tekemästäni työstä. Kaikissa työharjoit-
telupaikoissani olen saanut aina hyvät 
palautteet ja ollut asiakkaiden keskuu-
dessa suosittu.

7. Terveisesi niille, jotka miettivät 
opiskeluihin hakeutumista ja 
ammatinvalintaa?
– Koskaan ei ole liian myöhäistä opis-
kella. Pitää mennä vaan rohkeasti unel-
miaan kohti. Olen ajatellut itsestäni, että 
olen huono oppilas eikä minusta ole kou-
lumaailmaan. Kannattaa vaan rohkeas-
ti hakea kouluun niin opiskeluihin saa 
tukea. Kannustan jokaista hakeutumaan 
opiskelemaan, kenellä on vaan pienikin 
haave. Nuorempia kannustan heti perus-
koulun jälkeen opiskelemaan itselleen 
ammatin.

Kuinka pääsen mukaan 
Romakoon?
Ota yhteyttä hankkeen työntekijöi-
hin: asiantuntija Tamara Åkerlund, 
0504329146 (ammatilliset tutkin-
not), projektipäällikkö Katri Perho, 
0504679742 (korkeakouluopiskelijat).

Seuraa Facebookissa: Romako-
hanke. Sivuilla voi lähettää messen-
ger-viestillä toiveen päästä mukaan 
toimintaan.❋
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ELÄMÄNTAPANA JATKUVA OPPIMINEN  

Teksti/koonti MIRIAM SCHWARTZ

Elämä sisältää eri ulottuvuuksia, joiden kautta voimme rakentaa mieleistämme 
arkea. Tavoista tai tottumuksista voi kehittyä harrastuksia ja parhaimmassa 
tapauksessa voimme käyttää taitojamme sekä kiinnostuksen kohteitamme hyödyksi 
elämänmittaisessa kasvussa.

Tällä palstalla esittelemme ihmisiä, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita.

Jatkuva oppiminen on elämäntapa.

Kuka olen?
Olen Mertsi ”Medi” Ärling, 49 vuot-
ta ja asun Helsingissä. Koulutukseltani 
olen ensihoitaja-sairaanhoitaja, diako-
nissa (YAMK), AmO.

Mitä jatkuva oppiminen minulle 
merkitsee?
Oppimista tapahtuu jatkuvasti iäs-
tä riippumatta. Kyse on pikemminkin 
asenteesta, haluanko oppia. Oppimi-
nen näkyy elämässäni parhaiten sii-
nä, miten sovellan sitä arkielämääni ja 
kuinka annan oppimani vaikuttaa ajat-
teluuni elämästä, uskosta ja tulevaisuu-
desta. Tahdon että sydämeni puhuu 
samaa kieltä ajatusteni kanssa. 

Kuinka jatkuva oppiminen on 
näkynyt omassa elämässäni?
Takanani on useita erilaisia koulutuk-
sia ja olen jatkanut opintojani aina sen 
mukaan, mitä kulloinenkin työ- tai 
elämäntilanne on mielestäni vaatinut. 
Koulutuksen kautta saatua oppia olen 
ammentanut lääke- ja terveystieteistä, 
viestinnästä ja markkinoinnista, johta-
misesta, teologiasta ja kasvatustieteis-
tä. Pysähtyessäni miettimään, mitkä 
opinnot ovat olleet merkittävimmät 
tai käänteentekevimmät elämässäni, 
en osaa oikeastaan edes vastata. Erilais-
ten opintojen kohdalla matka eli pro-
sessi on ollut myös tärkeä. Opiskelija-
na en hae vain ”titteliä tai tattelia” vaan 
pikemmin sitä, että voisin olla parem-
pi siinä, kuinka valmistaa ja valmentaa 
muita omiin palvelustehtäviinsä. 

Mitä sanoisit nuorelle itsellesi 
aiheeseen liittyen?
Olen melkoisen tyytyväinen elämääni, 
enkä oikeastaan muuttaisi siitä mitään, 
vaikka voisinkin puhua nuorelle minäl-
le aikaikkunan kautta. Ehkä rohkaisi-

sin olemaan vieläkin rohkeammin oma 
itseni ja lähtemään jo nuorena opintiel-
le hankkimaan pääomaa.❋
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ELÄMÄNTAPANA JATKUVA OPPIMINEN  

Kuka olen?
Minä olen Sonja Schwartz ja olen 
37-vuotias romaninainen. Olen kotoi-
sin Taivalkoskelta, mutta olen asunut 
Espoossa melkein 13 vuotta.

Mitä jatkuva oppiminen minulle 
merkitsee?
Oppiminen merkitsee minulle tietojen 
ja taitojen jatkuvaa päivittämistä. Jokai-
nen päivä on siis oppimista ja uusien 
asioiden omaksumista.

Kuinka jatkuva oppiminen on 
näkynyt omassa elämässäni?
Lähdin 34-vuotiaana toteuttamaan 
lapsuuden haaveammattiani ja nyt 
työskentelen kosmetologina. Haluaisin 
kehittää ammattitaitoani työpaikka-
ohjaajan koulutuksen muodossa. Huo-
maan joka päivä oppivani työni kautta 
uusia asioita sekä myös tapoja tehdä 
työtä.

Mitä sanoisit nuorelle itsellesi 
aiheeseen liittyen?
Nuorelle itselleni sanoisin – tai oike-
astaan käskisin panostamaan koulun-
käyntiin ja ammatin hankkimiseen. 
Tätä painotan myös omille lapsilleni 
sekä kaikille romaninuorille! ❋

Kuka olen?
Hei, olen Merita Åkerlund. Olen 
34-vuotias ja asun Helsingissä.

Mitä jatkuva oppiminen minulle 
merkitsee?
Haluan mennä elämässä eteenpäin ja 
kehittää itseäni sekä osaamistani. Mie-
lestäni jatkuva oppiminen on sitä, että 
itsensä kehittäminen on aina mahdol-
lista, iästä riippumatta. Koskaan ei ole 
liian myöhäistä.

Kuinka jatkuva oppiminen on 
näkynyt omassa elämässäni?
Tämä on näkynyt itselläni lähinnä työ-
elämässä. Olen tehnyt vuosien aika-
na paljon erilaisia pätkätöitä ja ajat-
telen, että jokaisen työn kautta olen 
oppinut jotakin uutta. Aloitin viikko 
sitten uuden työn lastenkodissa. Olen 
haaveillut yli 10 vuotta, että pääsi-
sin työskentelemään tälle alalle. Nyt 
odotan kovasti, millaisia uusia asioita 
saan oppia. Kyseisen työpaikan saami-
nen on suuri käännekohta elämässä-
ni. En uskonut, että saisin paikkaa, sillä 
minulla ei ole aiempaa työkokemus-
ta alalta. Tässä asiassa huomasin, että 
kaikki on mahdollista, jos vain jaksaa 
yrittää.

Mitä sanoisit nuorelle itsellesi 
aiheeseen liittyen?
Kulje haaveitasi kohden. Sinä pystyt, 
riität ja kykenet tekemään mitä tahan-
sa haluat, kun vain tahtotilaa löytyy.❋

Kuka olen?
Olen Rainer Åkerlund, 31-vuotias ja 
asun Helsingissä. Ammatiltani olen 
putkimies.

Mitä jatkuva oppiminen minulle 
merkitsee?
Jatkuva oppiminen on mielestäni tar-
peellinen ja hyvä asia. Minun mielestä-
ni aina pitäisi olla valmis kehittymään ja 
oppimaan uusia asioita. Olen ymmär-
tänyt jatkuvan oppimisen merkitys-
tä enemmän vasta aikuisena. Itsensä 
kehittäminen on luontevinta asioissa, 
mitkä kiinnostavat itseä.

Kuinka jatkuva oppiminen näkyy 
omassa elämässäni?
Lähdin aikuisena opettelemaan uusia 
asioita ja opiskelin vuonna 2020 amma-
tin alalta, joka minua on aina kiinnos-
tanut. Rakennusalan töitä olen tehnyt 
melkein koko aikuisikäni ja olen aina 
kehittänyt osaamistani tekemisen ja 
työn kautta oppimisen kautta. Jos en ole 
jotakin ymmärtänyt, olen aina kysynyt 
neuvoa. Mielestäni neuvojen kysyminen 
on erittäin tärkeää kehittymisen kan-
nalta. Haluaisin opettaa lapsilleni, että 
aina kannattaa tavoitella omia unelmia 
ja täysin valmiiksi ei tule ikinä. Aina voi 
omalla alallakin oppia lisää.

Mitä sanoisit nuorelle itsellesi 
aiheeseen liittyen?
Tavoittele aina omia unelmiasi. Vaikka 
nyt ei ehkä tuntuisi siltä, niin älä pääs-
tä irti siitä, mikä sinua kiinnostaa. Jat-
ka sinnikkäästi opettelua ja muista, että 
työn kautta oppii aina lisää. Tekemällä 
oppii, pidä siitä kiinni! ❋
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KAhVIKUPIN MITTAISET TErVEISET

Juttusarjassa tapaamme yhteiskunnallisia vaikuttajia 

kahvilla. Kahvittelun lomassa keskustellaan ohikulkeva 

hetki tekemisestä, tahtomisesta ja elämästä.

Minna Kelhä aloitti työnsä Opetushallituksen pääjohtajana kuluvan vuoden kesäkuussa. 
Hänellä on ollut merkittävä rooli koulutuspoliittisten uudistusten valmistelussa. Tällaisia 
ovat olleet esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen sekä jatkuvan oppimisen 
uudistus. Koulutusasioiden lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat aina 
olleet Minnan sydäntä lähellä.

otti tavoitteekseen tavata Opetushal-
lituksen henkilöstöä niin paljon, kuin 
vain mahdollista.

– Hyvältä tuntuu. Olen aika vauh-
dilla päässyt tutustumaan taloon ja 
talon tapoihin, vaikka tietysti tämä 
pandemia on asettanut omat haasteen-
sa. Virastossa tehdään edelleen aika 
paljon etätöitä, joten ihan koko henki-
löstöä en ole vielä päässyt tapaamaan 
kasvotusten. Työ on erittäin mielen-
kiintoista ja minusta on hienoa työs-
kennellä talossa, joka on niin täyn-
nä asiantuntijaosaamista. Hienoa on 
myöskin viedä koulutusasioita suoma-
laisessa yhteiskunnassa eteenpäin, Min-
na toteaa.

Hallitusohjelmassa on linjattu 
uudistuksia, jotka koskevat jatkuvaa 
oppimista. Parlamentaarisella jatkuvan 
oppimisen uudistuksella vastataan läpi 
elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää 
ja uudistaa omaa osaamista. Visiona 
onkin, että kaikilla olisi merkitykselli-
sen elämän edellyttämät tiedot, tai-
dot ja osaaminen. Lisäksi painotetaan, 
että jokainen voisi kehittää omaa osaa-
mistaan työuran aikana ja että osaami-
nen uudistaisi työelämää ja työelämä 
osaamista. 

– Tähän liittyen, myös Opetushalli-
tuksessa aloittelee toimintaansa jat-
kuvan oppimisen- ja työllisyyden 
palvelukeskus. Tämä liittyy juuri työs-
säoppimiseen sekä erilaisten koulu-
tusten järjestämiseen esimerkiksi työ-
elämässä oleville. Tämä koko uudistus 
on todella suuri jo senkin vuoksi, että 
meillä työelämä muuttuu jatkuvas-
ti erityisesti paikallisella tasolla. Olen 
puhunut paljon oppilaitosten ja työn-
antajien välisestä yhteistyöstä, koska 
nopeasti muuttuva työelämä sitä näh-
däkseni vaatii, Minna pohtii.

– Tähän liittyy myös olemassa ole-
vien esteiden purkaminen siltä osin, 
että esimerkiksi työttömien mahdolli-
suuksia opiskella sivutoimisesti paran-
nettaisiin, hän jatkaa.

Kerron Minnalle, että jatku-
van oppimisen käsite on puhuttanut 
myös romaniyhteisöä viime aikoina. 
Useimmiten se näkyy aikuisten roma-
nien kiinnostuksena täydentää omaa 
ammatillista osaamistaan. Viime vuo-
sien aikana on ollut selkeästi nähtä-
vissä, että myös korkeakoulututkin-
not ovat kasvussa. Monien romanien 
kanssa keskustellessa on näkyvissä, että 
iän ja ymmärryksen karttuessa, myös 

Teksti MIRIAM SCHWARTZ Valokuva SATU HAAVISTO

Opetushallituksen pääjohtaja 
Minna Kelhä esittäytyy

Kahvikupillinen, jos toinenkin on 
muuttunut korona-aikana vir-
tuaaliseksi. Olen sopinut tapaa-

vani filosofian tohtori Minna Kelhän 
etänä Teams-sovelluksen välityksel-
lä. Hän saapuu videokeskusteluumme 
täsmällisesti ja tämä on varmasti tar-
peen, sillä Opetushallituksen pääjoh-
tajan kalenteri on tiiviisti täytetty. Täs-
täkin huolimatta Minnan olemuksessa 
on rauhallisuutta ja kohtaamisessam-
me kahvikupillisen äärellä ei ole kiireen 
tuntua.

– Olen Minna Kelhä ja asun Hel-
singissä. Itseasiassa olen aina asunut 
Helsingissä ja myös opiskellut täällä. 
Väittelin kasvatustieteiden tohtorik-
si vuonna 2009 Helsingin yliopistossa. 
Sydäntäni lähellä ovat koulutusasiat jo 
ihan tietysti opintojeni puolesta, mutta 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat 
sellaisia asioita, joiden parissa olen sekä 
työskennellyt että koen niiden ole-
van minulle erityisen tärkeitä, Minna 
aloittaa pyytäessäni häntä kertomaan 
itsestään.

Valtioneuvosto nimitti Minna Kel-
hän Opetushallituksen pääjohtajaksi 
kuluvan vuoden kesäkuussa. Uusi työ 
työ lähti vauhdilla käyntiin, ja Minna 
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KAhVIKUPIN MITTAISET TErVEISET

opintojen jatkaminen on alkanut kiin-
nostaa. Työllistyminen heikolla koulu-
tustaustalla ja romaninimellä on ollut 
vähintäänkin haastavaa.

– Mielestäni ajatus siitä, että kos-
kaan ei ole liian myöhäistä tai että kos-
kaan ei ole väärän ikäinen aloittamaan 
opintoja, on todella hyvä. Myös jatku-
van oppimisen uudistuksessa on pyrit-
ty kehittämään aikuisopintoja ja esi-
merkiksi oppisopimuskoulutusta siten, 
että se olisi kaikenikäisille helpompaa. 
Ammatillisen koulutuksen reformin 
myötä aikuisten ja nuorten opinnot 
yhdistettiin, Minna summaa.

Ajankohtainen asia koulutuksen 
saralla on myös oppivelvollisuuden laa-
jentaminen, joka alkoi ensimmäisen 
ikäluokan osalta kuluvana syksynä.

– On kaksi oleellista seikkaa, joiden 
takia oppivelvollisuuden laajentaminen 
tuli tehdä. Ensimmäisenä on muuttu-
vat työmarkkinat. Meillä ei oikeastaan 

enää ole sellaisia työpaikkoja, joihin 
pääsisi pelkän peruskoulun varassa. Sen 
vuoksi on tärkeää, että toisen asteen 
koulutus tulee osaksi oppivelvollisuut-
ta, jotta kaikki olisivat samalla viivalla 
työpaikkojen sekä jatko-opintojen suh-
teen. Toinen huomionarvoinen asia on, 
että toisen asteen koulutus on kaikille 
laajennetun oppivelvollisuuden piirissä 
oleville maksutonta, Kelhä listaa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat 
ovat Minnalle tärkeitä ja nämä näkyvät 
hänen asenteessaan: itsensä kehittämi-
nen ja elinikäinen- tai jatkuva oppimi-
nen tulee olla kaikkien saatavilla lähtö-
kohdista, iästä ja taustoista huolimatta.

Palatakseni Minnan nimitykseen 
Opetushallituksen pääjohtajaksi, kysyn 
häneltä tulevan kauden odotuksista 
uuden työn suhteen.

– Minulta on usein kysytty tätä 
kysymystä. Meillä on Opetushallituk-
sessa todella hyvät tavoitteet, kuten 

eriarvoisuuden vähentäminen, kansain-
välisyyden lisääntyminen, hyvinvoinnin 
lisääntyminen ja osaamistason nosta-
minen. Nämä ovat jo sellaisia, että jos 
ne läpäisevät kaiken tekemisemme, on 
saavutettu jo todella paljon. Tällä het-
kellä ajattelen tällaisten suurempien 
kokonaisuuksien toteutumista työs-
sämme, koska ne on kirjattu myös 
Opetushallituksen tavoitteiksi, Minna 
vastaa ilman epäröintiä.

Pandemian jatkuessa ihmisten 
hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat 
olleet esillä. Minna palaa keskustelussa 
jälleen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
asioiden äärelle.

– Kuten sanoin aiemmin, koulutuk-
sen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat 
minulle tärkeitä kysymyksiä. Tiedäm-
me, että pandemian jatkuessa ihmis-
ten hyvinvointi on hyvin tärkeä osa-
alue. Opimme pandemian aikana, että 
hyvinvointi ja oppiminen liittyvät toi-
siinsa. Yhteiskunnassamme on käynnis-
sä useita uudistuksia, kuten esimerkiksi 
soteuudistus tai vaikkapa lapsistrategia. 
On tärkeää kehittää ja edistää asioi-
ta, joista olemme saaneet oppia koro-
napandemian aikana sekä sen jälkeen, 
Minna muistuttaa.

Vilkaisen kelloa ja huomaan yhtei-
sen aikamme lähenevän loppuaan. 
Kiirehdin kysymään, millaisia tervei-
siä Opetushallituksen uusi pääjohtaja 
haluaisi Latšo Diives -lehden lukijoille 
lähettää.

– Haluaisin lähettää terveisiä eri-
tyisesti tähän jatkuvaan oppimiseen 
liittyen. Koulutus ja koulutukseen 
hakeutuminen kannattavat aina. Ope-
tushallitus auttaa tarvittaessa koulu-
tukseen liittyvissä kysymyksissä. Olkaa 
rohkeasti yhteydessä! ❋

Opetushallituksen pääjohtaja  
Minna Kelhä on työskennellyt aiemmin muun 
muassa opetusministerin valtiosihteerinä, 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 
pääsihteerinä, kehittämispäällikkönä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
Tasa-arvotiedon keskuksessa sekä 
tutkijana Helsingin yliopistolla. Hän on 
koulutukseltaan filosofian tohtori.
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Bereȟesko kalenderos 2022  
Vuosikalenteri

Pohtimista oli paljon. Millaisia kuva-ai-
heiden pitäisi olla, jotta saisimme 
mukaan erilaiset ihmiset lapsista nuo-
riin ja vanhempiin ihmisiin? Miten rajal-
lisessa määrässä kuvia näkyisivät sekä 
jokapäiväinen arki että juhlan aiheet? 
Neljän vuodenajan teemoista jouduim-
me keskustelujen jälkeen valitsemaan 
vain joitakin, vaikka tarjolla oli monen-
laisia aiheita. 

Mitä juhlapäiviä pitäisi nostaa esil-
le? Päädyimme ottamaan mukaan vain 
ne, jotka ovat pyhäpäiviä, sekä tietys-
ti kansainvälisen romanipäivän. Kai-
kille pyhäpäiville ei ole romanikielis-
tä nimitystä, joten muutamat, kuten 
loppiainen, ovat vain suomeksi. Olisi-
ko tarpeellista saada kaikille tärkeim-
mille pyhäpäiville romanikieliset nimet? 
Sen miettiminen on romanikielen lau-
takunnan asia, mutta terveiset lähtevät 

myös lukijakunnalle. Onko esimerkik-
si joistakin päivistä käytetty nimitystä, 
jota ei ole kirjoissa ja kansissa? Käyte-
täänkö eri puolilla maata muita kuu-
kausien ja viikonpäivien nimityksiä kuin 
tässä kalenterissa? Emme ottaneet 
mukaan esimerkiksi aikaisemmin käy-
tössä olleita romanikielisiä viikonpäi-
vien nimiä. 

Pitäisikö kalenterin tietojen olla 
laajempia? Olisivatko mukana suo-
menkieliset nimipäivät, liputuspäivät, 
kesäajan alkaminen ja päättyminen, 
kevät- ja syyspäivän tasaus sekä kesä- ja 
talvipäivän seisaus? Nämä jätimme täs-
tä kalenterista pois.

Tässä lopputulos nyt on Latšo Dii-
ves -lehden lukijoiden arvioitavaksi. 
Toivomme, että kalenteri tulee ahke-
raan käyttöön – vaikkapa jääkaapin 
oveen, koululuokan seinälle tai työpai-
kan ilmoitustaululle. ❋

Satu Blomerus
Helena Korpela
Seija Roth
Aarni Korpela 

Lehtemme tarjoaa lukijoille 
kaksikielisen vuosikalenterin vuodelle 
2022. Toivomme, että kalenteri iloisine 
väreineen tulee käyttöön. 

Postin mukana tulee vuoden lopul-
la monenlaisia kalentereita seu-
raavalle vuodelle – mutta milloin 

postiluukusta kolahtaa romanikielinen 
kalenteri? Kalenteri, jossa kuukaudet kul-
kevat myös romanikielellä ja viikko alkaa, 
ei vain maanantaina vaan myös aro vaa-
go diives ja päättyy sunnuntaina ja aro 
kurko diives. Jos tällaisen kalenterin on 
halunnut, se on pitänyt tehdä itse. 

Mietimme, että entäpä jos tekisim-
mekin sen sitten itse, mutta kaikille 
muillekin jaettavaksi. Latšo diives -leh-
teä luetaan laajalti. Jos kalenteri tehtäi-
siinkin lehden keskiaukeamalle, josta 
sen voisi helposti irrottaa? 

Otimme yhteyttä lehteen, ja sieltä 
näytettiin vihreää valoa. Siispä töihin, 
jotta saisimme lehden ensimmäisen 
kaksikielisen romani-suomi-kalenterin 
toteutettua vuodelle 2022. 
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Bereȟesko tiiji Vuodenajat

Ven Talvi
jiivesko teelal phuu souvila lumen alla maa lepäilee

parno suuno dikkela valkoista unta katselee

ta jiivesko kamana baȟila. ja lumikelloa soittelee.

Vooros Kevät
kham phuujake angali dela aurinko maata syleilee

tšildželto bi ȟeero ȟandila voikukka päätään nostelee

ta hiles kutti sala. ja pikkuisen hymyilee.

Niijal Kesä 
tatto strool phuu ȟulila lämmin säde maata lakaisee

roosa knuppa phirila ruusu nupun aukaisee

ta tšorjales suunila. ja salaisesti haaveilee.

Hyösta Syksy
briȟno phuu, veȟ tšinsila sade maan, metsän kastelee

balva patrijensa džambila tuuli lehdillä laulelee

ta taala ȟukrila. ja sitten vaikenee.

Teksti SEIJA ROTH Kuvat SHUTTERSTOCK

Runokulma
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Kai Tanner kertoi vuonna 2016 
havahtuneensa siihen, että holo-
kausti on vahvasti läsnä juutalais-

ten taiteessa. Hän oli alkanut pohtia, 
miksi romanit eivät ole tarttuneet aihee-
seen yhtä runsaalla otteella omissa teok-
sissaan, vaikka heitäkin vainottiin. Samal-
la hän esitti toiveen, että kirjoittaisin 
Musta, mustempi, romani -näytelmän.

Ihmettelin, eikö käsikirjoittajan 
tulisi olla joku romaniyhteisön jäsen? 
Eikö hän voisi kertoa aiheesta kirk-
kaammin? Kaitsu vetosi siihen, että 
olimme vuosien saatossa jakaneet toi-
sillemme kokemuksiamme rodulliste-
tuista kehoistamme. Samaistuin hänen 
tarpeeseensa tuoda esille lapsuudes-
ta asti koetun rasismin vaikutukset 
identiteetille.

Ensimmäinen haastateltavani oli 
romani, joka oli joutunut 1960-luvun 
alussa Mustalaislähetyksen lastenkotiin. 
Jotain minussa muljahti. En ollut tullut 
ajatelleeksi, että Suomessa on laitettu 
ihmisiä eri lastenkoteihin etnisen taus-
tan perusteella.

Halusin kuulla lisää ja aloin haasta-
tella tutkijoita, julkisuudessa esiintynei-
tä romaneja, Kaitsua ja tämän sukulai-
sia sekä Suomen romaniyhdistyksessä 
työskenteleviä romaninuoria. Nuoret 
kertoivat innoissaan kansainvälisestä 
romani-identiteetistään. Se pitää sisäl-
lään Romanian ja Bulgarian köyhien 
romanien tukemisen. Oivalsin, että 
voisin syventyä myös kyseisten aluei-
den romanien oloihin ja aloin tutustua 
Euroopan itäisistä osista tulevien roma-
neiden arkeen sekä Suomessa että 
Romaniassa Valea Seacan kylässä. 

Olen kysynyt jokaiselta haastatel-
tavalta, pitääkö hän teoksen kannalta 
ongelmallisena sitä, että en ole romani. 

Vastaus on ollut aina sama. ”En. Ehkä 
se on jopa hyvä. Ehkä sinua kuunnel-
laan paremmin kuin meitä.” 

Näin kävi keväällä 2019, kun Tuo-
mas Enbuske ja Jari Sarasvuo toivat 
esiin Työnimi-kampanjassa sen, miten 
vaikea romanien on työllistyä Suo-
messa. Kampanja sai paljon huomiota, 
koska keulahahmoina olivat tunnetut 
miehet.  Samalla romanien oikeuksia 
Suomessa ammatikseen ajava romani 
totesi minulle: ”Mutten mä sitä sano, 
etteikö se kampanja olisi ottanut mua 
päähän.  Mä olen puhunut romanien 
huonosta työllisyystilanteesta työkse-
ni jo yli kymmenen vuotta, mutta mua 
ei ole kuunneltu, koska olen romani.” 
Työnimi-kampanja sai pääsääntöisesti 
romanien ”siunauksen”. Silti siihen liit-
tyy iso kysymys valtarakenteista ja siitä, 
keitä yhteiskunnassamme kuunnellaan.

Nämä rakenteet ulottuvat myös 
näyttämölle ja olemme puntaroi-
neet niitä harjoitusprosessin aikana eri 

näkökulmista. Keskustelu representaa-
tiosta on ottanut viime aikoina uusia 
tärkeitä kierroksia ja näkökulmat ovat 
tänään osittain toisenlaisia kuin ennen 
vuoden 2019 ensi-iltaa. Olen iloinen 
siitä, että työryhmämme on ollut Suo-
men mittapuussa poikkeuksellinen. 
Ohjaajan lisäksi puolet näyttelijöistä 
on rodullistettuja. Lisäksi olen kiitol-
linen siitä, että osa romanikulttuurin 
valinneista suomalaisista osallistui pro-
sessiin haastattelujen lisäksi myös har-
joitussalin puolella. Ilman heidän näkö-
kulmiaan ja kannustustaan osa teoksen 
kipeistä ja kauniista tarinoista olisi jää-
nyt kertomatta. ❋

Elina Izarra
Näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja

Musta, mustempi, romani -näytelmä 
vierailee Tampereen teatterissa 
8.4. ja 9.4. ja Helsingissä Teatteri 
Viiruksessa huhtikuussa 2022. 

Havainnoista näyttämölle
Teksti ELINA IZARRA Valokuvat CHRISTIAN VAARAPURO
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Miranda Salmi ja hänen tyttä-
rensä Sinikka Salojensaari ovat 
eteläpohjalaisia virkkaamisen 

ja merkkaamisen taitajia. Tapasimme 
Salmen kotona Kurikassa.

Minkä ikäisenä aloititte 
virkkaamisen? 
Miranda Salmi (M): Nuorena likkana, 
noin 16–17 vuoden iässä. En saanut sii-
hen oikeastaan mitään opetusta, tämä 
on meillä veressä kuten laulaminenkin, 
se tulee luonnostaan. 

Sinikka Salojensaari (S): Ei minun-
kaan kohdalla äiti varsinaisesti opet-
tanut, oli kiinnostus asiaan ja siinä 
12–13-vuotiaana aloitin. 

M: Jo edelliset polvet perheen nai-
sia ovat virkanneet ja taito on siirtynyt 
sukupolvelta toisella. 

Vanhempia seuraamalla sitä ope-
tellaan ja pienestä aloitetaan. Ensin vir-
kataan jotain pientä, sitten isompaa. 
Vähän kerrallaan opitaan; kehitytään 
tekemällä ja harjoittelemalla. 

S: Muistan sellaisen tapauksen aika-
naan koulussa, kun opettaja sairastui 
ja joutui jäämään töistä kotiin. Minä 
sain neuvoa muita, minulla oli hom-
ma sillä tavoin hallussa jo silloin nuore-
na. Sain myös kivaa palautetta opetta-

”Kehitytään tekemällä 
ja harjoittelemalla”, 

toteaa käsitöiden taitaja 
Miranda Salmi

Teksti JAAKKO LAAKSO Valokuvat JAAKKO LAAKSO
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jalta. Minulla on tädin tykönä edelleen 
säilössä sellainen pieni liina, johon olen 
merkannut kukkakuvion. Opettaja lait-
toi sen liinan näytille taululle. 

Opettajalle oli pieni shokki, että 
osasin jo niin nuorena niin tarkasti ja 
siististi tehdä. Kyllähän se sellainen 
mukava muisto on. Tuntui hyvälle, kun 
sai opettajalta tunnustusta taidoista. 

Vieläkö romaninaiset nykyään 
virkkaavat, onko tämä taito 
säilynyt heidän keskuudessaan?
M: Kyllä monet edelleen virkkaavat 
ainakin pitsiä, eli kyllä se on säilynyt. 
Ehkä tyypillisemmin nykyään osataan 
ommella, virkkaajia on harvemmassa. 

S: Meidän perheessä tuo merk-
kaaminen on ollut erityinen taito, sen 
osaajia on vielä harvemmassa kuin virk-
kaamisen taitajia. Ylipäätään merkkaa-
minen on ollut virkkaamista harvinai-
sempi harrastus romanien keskuudessa.

S: Mutta eivät kaikki osaa, niin kuin 
minunkin sisko, hän osaa ommella, 
mutta ei virkata. Ompelemisen taito 
on selvästi tyypillisempi.

M. Vaikka tekisi mitä, hommaan 
täytyy ihmisellä olla kiinnostus, muu-
ten siitä ei tule mitään!
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Tunnistaako romanin virkkaaman 
käsityön?
M ja S: Kyllä romanin tekemän työn 
melkein tunnistaa, niissä on omat 
kuvionsa – vaikka ne kuviot toki vaihte-
levat. Käsintehdyn erottaa koneella teh-
dystä. Romanit tekevät edelleen käsin. 

Kuviot tosiaan vaihtelevat, joka 
tekijällä on vähän oma tyylinsä. Ne 
eivät noudata mitään tiettyä kaavaa. 
Esimerkiksi Itä-Suomessa tehtyä on vai-
kea erottaa Länsi-Suomessa virkatusta, 
sellaista tiettyä yhteneväisyyttä ei ole 
esimerkiksi alueellisesti. 

Näitä käsitöitä varmasti myös 
myytiin aikanaan paljon. Missä 
tätä myyntiä tehtiin?
M ja S: Monet myivät, meidän isovan-
hemmatkin myivät. Pitsejä pääasiassa. 
Markkinoilla, missä kuljettiinkin, myy-
tiin. Samoin töitä esiteltiin tuttavapiirille 
ja tehtiin kauppaa. Siihen aikaan ei ollut 
käytössä täkkipusseja vaan niin sanotut 
välilakanat. Merkkaamista tehtiin väli-
lakanoihin. Se joka halusi hienon petin, 
osti. Samoin pikkulasten vaatteisiin vir-
kattiin paljon, esimerkiksi kauluksia. 
Päiväpeittoja ja verhoja virkattiin myös. 

S: Työläimpiä töitä ovat tietysti 
isot työt – mitä isompi, sen työläämpi 
tehdä. 

M: Kyllä nykyäänkin käsitöitä myy-
dään, mutta vähemmän. Kaikkein 
kovatöisimpiä ei malta myydä lain-
kaan, kukaan ei maksa niistä sellais-
ta summaa, minkä työmäärä ja mate-
riaalit edellyttäisivät. Ne jäävät omaan 
käyttöön ja perinnöksi tuleville polville. 
Koskaan näitä ei ole heitetty hukkaan, 
aina ne annetaan eteenpäin. 

Mikä virkkuutöissä ja osaamisessa 
tärkeää?
M ja S: En tiedä, onko näissä nyt var-
sinaisesti mitään tärkeää, tämä virkkaa-
minen ja merkkaaminen ovat sellaista 
ajanvietettäkin! 

M: Se on ollut vähän sellainen tar-
peeseenkin perustuva asia, ennen van-
haan ei ollut mahdollisuutta ostaa vaat-
teita samalla tavalla, siksikin tehtiin 
itse.  Kun syksy tulee ja illat pimenevät, 
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sitä vain haluaa tehdä ja siihen on kiva 
silloin syventyä. Pitää ruveta kutomaan 
ja virkkaamaan – se on ajankulua. Ei 
sitä väkisten laiteta tekemään, se täytyy 
itseltä tulla luontevasti, että tekee.

S: Toisilla on kiinnostus siihen, että 
tykkäävät esimerkiksi lukea, meille 
tämä on se kiinnostuksen kohde.

Mitä muuta harrastatte ja 
tykkäätte tehdä?
M: Ainakin urheilua tulee seurattua, 
tykkään katsoa jääkiekkoa. 

S: Samoin hevosurheilua on tietys-
ti tullut seurattua paljon, se on monille 
meille romaneille tärkeää. 

M: Se on ollut meidän leipä se 
hevonen niin monessa romanisuvussa. 
Se kuuluu kulttuuriin ja asiaan. 

Mitä ajattelette koulutuksesta ja 
opiskelusta?
S: Ennen vanhaan ei kouluttauduttu, 
mutta tämä on muuttunut nykypol-

vessa. Nykyään kaikki romanilapset ja 
nuoret haluavat lukea ammatit ja opis-
kella pitkälle. Ennen vanhaan ei ollut 
oikein mahdollisuuksia kouluttautua. 
Tämä asia on mennyt romaniperheissä 
eteenpäin. 

M ja S: Ilman muuta se on hyvä 
asia, että kouluttautuvat. Pitää kan-
nustaa nuoria, että kouluttautuvat ja 
osaavat katsoa elämässä eteenpäin, ei 
nykyään pärjää muuten.

S: Eikä nykyään pääse töihin eikä 
oikein minnekään, jos ei ole koulutuk-
sia alla. 

Kärsivätkö romanilapset ja nuoret 
teidän kokemuksenne mukaan 
syrjinnästä opinnoissaan?
M: Jos ollaan aivan rehellisiä, niin aina 
joskus se tulee edelleen vastaan, että 
romaneja katsotaan kieroon ja on 
ongelmia, mutta kyllä näissä asiois-
sa on menty myös kovasti eteenpäin. 
Ja niin pitääkin olla, me olemme kaik-

ki samanlaisia ihmisiä, vaikka vähän eri 
kulttuureista tulemmekin. Parempaan 
suuntaan on menty. 

S: Joo, onhan se toista, kun ennen 
vanhaan pääväestössä peloteltiin lapsia, 
että ” jos et ole kiltisti, niin mustalaiset 
tulee ja vie”. Ei sellaista enää nykyään 
ole onneksi samalla tavalla. 

M: Nyt on myös paljon nuoria 
romaneja, jotka toimivat koulumaail-
massa töissä, on nuoriso-ohjaajia, kou-
lunkäynninohjaajia ja ollaan opettajan 
sijaisena. On lasten kannalta hyvä, että 
he näkevät koulussa romanitaustaisia 
työntekijöitä ja ymmärtävät, että hyvin 
samanlaisia tässä ollaan. Ennakkoluulot 
häviävät. 

Kerroitte, että teitä ei ole 
varsinaisesti tarvinnut opettaa 
virkkaamiseen ja merkkaamiseen, 
mutta entä, jos joku haluaa oppia 
ja pyytää opettamaan? 
M: Ilman muuta mielellään opetetaan 
ja on opetettukin – lapset esimerkiksi 
on pyytäneet. Mielellään neuvotaan ja 
näytetään, sehän on meidän vanhojen 
tehtävä!

S: Sitä en muista, että olisit minua 
opettanut, itse olen tainnut oppia.

M: Joo, näin on, sinä olet oppinut 
sen ittekseen, mutta muille nuorille 
kyllä olen opettanut. 

Töitäni on myös ollut näytteil-
lä mm. Norrköpingissä, kun asuim-
me Ruotsissa, samoin täällä Kurikassa 
oli minun ja siskoni Rauha Mäntynie-
men sekä monen muunkin käsitöitä 
näytteillä. 

S: Siellähän esiteltiin myös romani-
naisten vaatteita.

M: Minusta on aivan tärkiää antaa 
niitä näytteille, eivätpä nuo siinä 
pahene! Aivan hyvä, että valtaväes-
tö näkee, mitä romanit pystyvät teke-
mään. Näyttelyn yhteydessä Kurikassa 
sanottiin, että virkattuja on useammin 
näytteillä, mutta merkattuja näkee 
harvoin. ❋ 
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Leif Nyman on espoolainen purkutyöläinen, joka harrastaa 
vesijetteilyä. Viime kesänä Leif sijoittui lajin Euroopan 
mestaruuskilpailussa sarjansa kolmanneksi. Haaveensa 
toteuttanut Leif haluaa kehittyä lisää, tulla paremmaksi 
ja voittaa kilpailuja. Tämä voidaan hänen mukaansa 
saavuttaa vain harjoittelun avulla.

leella lajin parissa oli Suomessa satoja 
harrastajia. 2000-luvun puolessa välis-
sä valmistajat alkoivat kehittää laittei-
ta ja myös harrastuskustannukset sen 
myötä nousivat. Kilpailutoiminta koki 
osallistujakadon. Viime vuosien aikana 
vesijetteilyn pariin on kuitenkin saatu 
runsaasti uusia harrastajia ja sen myö-
tä myös kilpailutoiminta on lähtenyt 
uudelleen nousuun. Vesijetteilyä voi-
vat harrastaa eri eri-ikäiset miehet ja 
naiset.

– Olen aivan pikkupojasta saakka 
haaveillut tämän urheilulajin harrasta-
misesta. Naapurustossani Anjalankos-
kella asuneet Salosen veljekset, Vesa ja 
Tuomas olivat lapsuudenkavereitani ja 
he harrastivat vesijetteilyä. He menes-
tyivät lajissa jo nuorella iällä ja ovat 
edelleen tunnettuja nimiä vesiurheilu-
piireissä. Viime kesänä lähdin kaverei-

den luokse Heinävedelle viikonlopuk-
si ja heillä oli koneet mukana reissussa. 
Yksi ystävistäni pyysi ajamaan ja vas-
tasin viimekerrasta olevan ainakin vii-
sitoista vuotta aikaa. Uskaltauduin 
kuitenkin kokeilemaan ja laji vei men-
nessään saman tien, Leif muistelee.

Muutamaa viikkoa myöhemmin 
Leif osallistui jo ensimmäisiin kilpailui-
hin, jotka järjestettiin Imatralla. Tätä 
ennen hän maksoi jäsenyyden ja kil-
pailulisenssin Suomen Jetsportliitolle. 

Teksti MIRIAM SCHWARTZ Valokuvat JENNA NYMAN JA LEIF ÅKERLUND

Leif ”Vallu” Nyman toteutti 

lapsuudenhaaveensa

Leif ”Vallu” Nyman, 41 on kotoi-
sin Anjalankoskelta, Kouvolasta. 
Tällä hetkellä Leif asuu perhei-

neen Espoossa. Viime kesänä hän löysi 
uuden harrastuksen vesiurheilun paris-
ta ja alkoi toteuttamaan haavetta, joka 
oli syttynyt jo lapsuudessa.

– Teen töitä Umacon Oy -nimises-
sä yrityksessä, jonka painopisteenä on 
perustamisesta lähtien ollut kone- ja 
rakennuspurkutyöt. Purkutyöt, mah-
dollinen romutus sekä niihin liitty-
vä materiaalien kierrätys tehdään aina 
kestävää kehitystä silmällä pitäen, Leif 
kertoo. 

Viime kesänä Leif aloitti vesiur-
heilun, jota kutsutaan myös vesijettei-
lyksi. Välineenä on siis vesiskootteri, 
joita löytyy erilaisia kokoja sekä mal-
leja.  Lajissa on kilpailtu Suomessa jo 
1990-luvun alusta lähtien. Alkutaipa-
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Tämä on kotimaisen vesijettiharrastuk-
sen kansallinen kattojärjestö. Yhdistys 
on perustettu vuonna 1987 lajista kiin-
nostuneiden etujärjestöksi. 

– Ensimmäinen kilpailu meni har-
joitellessa. Noin kuukausi tästä eteen-
päin lähdin kavereideni kanssa Puo-
lan reissulle ja tarkoituksena oli mennä 
vain katsomaan muiden ajoja. Meno- 
matkalla lapsuudenystäväni ehdottikin 
yllättäen, että ajaisin mukana. Ensin 
meni pala kurkkuun, olihan kyseessä 
kuitenkin Euroopan mestaruuskilpai-
lut. Päätin kuitenkin osallistua ja sijoi-
tuin kilpailussa kolmannelle sijalle, Leif 
naurahtaa.

Leif on tämän jälkeen osallistunut 
kotimaassa järjestettyihin kilpailuihin 
ja hän on ottanut ajot treenaamisen 
kannalta. 

– Laji vaatii tietynlaista kylmä-
päisyyttä, mutta ehdottomasti eni-

ten harjoittelua. En usko, että täs-
sä voi koskaan tulla tarpeeksi hyväksi. 
Olen iloinen, että sain mahdollisuuden 
toteuttaa lapsuudenhaaveeni, koska 
nuorempana siihen ei oikein ollut mah-
dollisuutta. Olin aika pienikokoinen ja 
toisaalta myös vesiurheilulajit pelotti-
vat jonkin verran. Nyt olen kuitenkin 
tässä ja mielipiteeni onkin, että sillä ei 
ole väliä minkä ikäisenä toteutat haa-
veesi, kunhan vain teet sen, Leif jatkaa 
vakavoituen.

Leif on tiettävästi maailman ainoa 
romanitaustainen vesijettikilpaili-
ja. Vallu -nimellä paremmin tunnet-
tu Leif on keskustellut lajin harrasta-
misesta joidenkin tuttujen romanien 
kanssa. Osa kavereista on median väli-
tyksellä nähnyt esimerkiksi videoita kil-
pailuista ja he ovat kysyneet Leifiltä, 
kuinka tällä riittää rohkeus tällaiseen 
kilpaurheiluun.

– En ole osannut oikein muuta sanoa, 
kuin että tykkään vauhdista. Lisäksi 
olen kertonut, kuinka kiitollinen olen 
Salosen veljeksille, että he ovat mah-
dollistaneet haaveeni toteuttamisen. 
Heidän avullaan löysin lajin uudes-
taan, olen saanut neuvoja, tukea ja lait-
teet käyttööni. Salosen veljekset myös 
omistavat Umacon oy -yrityksen, jossa 
teen töitä. Veskun ja Tuomaksen lisäk-
si koko jetski-porukasta on tullut tär-
keä ja vähän kuin osa perhettä, Leif 
summaa.

Leifin tulevaisuudensuunnitelmiin 
kuuluu tahtotila kehittyä lajissa lisää, 
tulla paremmaksi ja voittaa kilpailu-
ja. Hän haluaa kannustaa lukijoita etsi-
mään rohkeasti uusia kiinnostuksen 
kohteita ja tavoittelemaan omia unel-
mia. ❋
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MINUN MIELESTÄNI

Minun mielestäni

Elinikäinen oppiminen?

Hetken aikaa jouduin pysähty-
mään aiheen ympärille ja miet-
timään, mitä elinikäinen oppi-

minen on ja millaisia ajatuksia se 
herättää. Ensimmäisenä mieleeni tuli 
vanha sanonta ”sukupolvi taidon aina 
pidemmälle vie”. Tämä kertoo mie-
lestäni siitä, kuinka vanhempi ikäpol-
vi on kautta aikojen opettanut taito-
jaan nuoremmille ja ne ovat kulkeneet 
aina jatkumona sukupolvesta toiseen. 
Näin ollen nuoremmat ikäryhmät ovat 
pystyneet kehittämään vanhan kansan 
taitoja pidemmälle. Niitä on kehitetty 
uudelle tasolle yhteiskunnan kehityk-
sen mukana.

Jatkuva oppiminen ja ”ajan hermol-
la” pysyminen ovat merkittävässä roo-
lissa yhteiskunnan kehityksessä. Jokai-
sen täytyy tietoisesti pitää huolta siitä, 
että tietotaito ei pääse ruostumaan. 
Nyky-yhteiskunnassa ei enää pärjää sil-
lä asenteella, että ”vanha koira ei uut-
ta opi”. Ikäluokasta huolimatta täy-

on valloillaan. Emme ole enää kiinnos-
tuneita eletyn elämän mukanaan tuo-
masta viisaudesta, emmekä ole valmiita 
viettämään aikaa vanhemman kansan 
tai “laajemman” perheen/suvun kesken 
kuten ennen, vaan keskitymme ydin-
perheen ja omien tulevaisuudensuunni-
telmien saavuttamiseen. Yhteisöllisyys 
on miltei kadonnut ja olemme menet-
tämässä tukiverkoston, joka on pitä-
nyt meidät vahvana ja elinvoimaisena 
ja jonka ansiosta olemme selviytyneet. 

On tärkeää, että tunnistamme 
nämä epäkohdat ja lähdemme tietoi-
sesti korjaamaan tätä tilannetta sekä 
opettamaan jälkipolville sitä arvokas-
ta elämänviisautta, mitä olemme saa-
neet oppia ja jonka ansiosta olemme 
selviytyjiä. ❋

Teksti TERESA KOIVISTO Valokuva JAAKKO LAAKSO 

Teresa Koivisto on 29-vuo-
tias ja hän asuu Nurmijär-
ven Klaukkalassa. Teresa 
on opiskellut nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjaajan am-
mattitutkinnon ja toiminut 
viimeisen kymmenen vuo-
den ajan aamu- ja iltapäivä-
toiminnan ohjaajan tehtä-
vissä. Tulevaisuudessa hän 
aikoo tavoitella unelmaansa 
ja kouluttautua opettajaksi.

tyy ylläpitää jatkuvaa oppimista, jotta 
pysytään kehityksen mukana tai muu-
ten putoamme niin sanotusti kärryiltä. 

Näen silti erittäin tärkeänä asia-
na, että arvostetaan jo opittuja elä-
mäntaitoja. Me tarvitsemme vanhan 
kansan omistamaa arvopohjaa ja elä-
mänasennetta, joissa nöyryys, kunnioi-
tus ja arvostus toista ihmistä kohtaan 
ovat olleet tärkeä osa kulttuuriamme. 
Ylpeys ja ylimielinen asenne ovat saa-
neet jalansijaa hyvinvoinnin keskellä ja 
olemme menettäneet kauniita vanhoja 
käytöstapoja. Aitoa ja oikeaa kunnioi-
tusta ei voida jakaa tai valikoida, vaan 
se kuuluu jokaiselle. 

Kehityksen ja kouluttautumisen 
edistymisestä huolimatta täytyy aina 
muistaa omat juurensa ja lähtökohtan-
sa. Nykypäivänä kehitämme itseäm-
me ja keskitymme omaan itseemme 
sekä omien tavoitteidemme saavut-
tamiseen. Olemme valmiita romutta-
maan terveitä arvoja ja moraalittomuus 
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Romanikielen elvytysohjelmaa 
valmistellaan Opetushallitukses-
sa. Ohjelman asiantuntijaryhmä 

on kuullut vuoden aikana suurta mää-
rää eri alojen asiantuntijoita. Kuultavi-
na on ollut muun muassa kielen elvy-
tyksen, kielipolitiikan, romanikielen 
ja romanipolitiikan sekä opetuksen ja 
koulutuksen asiantuntijoita. Myös val-
takunnallisia romanijärjestöjä ja roma-
niväestöä on kuultu. Pandemian takia 
Opetushallitus järjesti kuulemisen etä-
nä perjantaina 12.11.2021. 

Asiantuntijaryhmän puheenjohta-
ja Henry Hedman vastaanotti romani-
väestön etäkuulemiseen osallistuneet 
kertomalla romanikielen uhanalaisesta 
tilanteesta ja siitä, miten paljon kielen 
käyttöaste on 60 vuodessa vähentynyt. 
Kuultava yleisö sai esittää ajatuksiaan 
yleisesti romanikielestä sekä kertoa toi-
veitaan elvytysohjelmalle.

Tilaisuudessa pohdittiin, kenen 
romanikieli on, kuka sitä saa käyttää 
ja kuka elvyttää? Todettiin, että kie-
li ei ole kenenkään omaisuutta, vaan 
se on elävä ihmisten puhumisen väli-
ne. Kielen omistamiseen liittyy kuiten-
kin romaneilla sekä vainon pelkoa että 
uhkaa kielen menettämisestä. 

Tärkeintä ei kuitenkaan ole, kuin-
ka paljon kieltä osaa, kunhan sitä käy-
tetään. Vain käytössä kielen osaamisen 
taito kehittyy. Kieli ei elvy, jos sitä ei 
puhuta, siirretä ja opeteta. Romanien 
oma rooli elvytyksessä on keskeinen ja 
kieleen tulee saada kasvaa. Miten esi-
merkiksi pystytään luomaan äidinkie-
lenomaisia käyttötilanteita?

Keskustelu oli vilkasta ja osallistu-
jat miettivät, millaisia keinoja elvytyk-
sessä voitaisi ja pitäisi käyttää: tulee-

ko esimerkiksi lainsäädännön keinoja 
miettiä. Koska kielen elvytyksen pitää 
tehokkaimmin kohdistua lapsiin ja 
nuoriin, pohdittiin, että ainakin opet-
tajien koulutuksen ja täydennyskoulu-
tuksen sekä opetuksen ja oppimateri-
aalin keinoja tulee kehittää. Lasten ja 
nuorten ruutuaikaa voitaisiin hyödyn-
tää kielenoppimisessa käyttämällä eri-
laisia virtuaalimaailman mahdollisuuk-
sia, kuten sovelluksia ja pelejä. Myös 
esimerkiksi romanikielelle dubatut las-
tenohjelmat ovat tärkeitä. 

Sekä yliopisto-opetus ja kielipesä-
toiminta herättivät keskustelua. Yli-
opisto-opetus on selvästi nostanut 
romanikielen asemaa ja suuri potenti-
aali tuleekin hyödyntää myös elvytys-
ohjelmassa. Romanikielinen kielipe-
sätoiminta eroaa muusta vain lapsille 
suunnatusta kielipesätoiminnasta, kos-
ka siinä on hyödynnetty vanhempia 
kielenosaajia kulttuurikerhomaisissa 

tilanteissa. Vastaavaa toimintaa toivot-
tiin elvytysohjelman toimenpiteeksi.

Tilaisuudessa puhuttiin myös nuor-
ten kiinnostuksen puutteesta romani-
kieleen. Mietittiin, miten nostaa kielen 
arvostusta ja sytyttää nuorilla palo kie-
leen. Todettiin, että mediaa tarvitaan 
kielen arvostuksen nostamiseen. Oli-
siko kansainvälisyys sellainen asia, jolla 
erityisesti nuoria saataisiin innostettua 
romanikielen pariin? Muiden maiden 
ja muiden kielten käytännön esimerkit 
kannattaa hyödyntää kehittämistyössä. 

Romanikielen elvytysohjelman 
tulee olla linjassa sekä kielipoliittisen 
ohjelman ja seuraavan romanipoliitti-
sen ohjelman kanssa. Osallistujilla oli 
erilaisia mielipiteitä – sekä optimisti-
sia että pessimistisiä – romanikielen 
elvytyksestä. Kaikki olivat kuitenkin 
yhtä mieltä siitä, että jos romanikielen 
hyväksi jotakin halutaan tehdä, hetki 
on nyt. ❋

Teksti MIRIAM SCHWARTZ ja SUSANNA RAJALA Valokuva SUSANNA RAJALA

Keskustelua romanikielen tulevaisuudesta

Romaniväestön valtakunnallinen 
etäkuuleminen romanikielen 

elvytysohjelman valmistelun yhteydessä
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Opetus- ja kulttuuriministe-
riö on nimittänyt filosofian 
tohtori Leena Nissilän Koti-
maisten kielten keskuksen 
johtajan virkaan 1.10.2021 
lähtien seuraavaksi 5-vuotis 
kaudeksi. 

Nissilä toimii tällä hetkellä Helsingin 

yliopiston Kielikeskuksen johtajana. 

Vuosina 2004–2020 hän työskente-

li Opetushallituksessa asiantuntija- ja 

johtamistehtävissä, viimeiseksi päällik-

könä yleissivistävä koulutus ja varhais-

kasvatus -yksikössä. Aiemmin hän on 

opettanut eri kouluasteilla. Nissilä on 

toiminut myös useissa eri ministeriöi-

den asiantuntijaryhmissä jäsenenä ja 

puheenjohtajana. Ylioppilastutkintolau-

takunnan jäsen Nissilä on ollut 15 vuot-

ta ja on sen varapuheenjohtaja.

– Otan tehtävän vastaan innostuneena. 

Koen sen isona arvostuksen osoituk-

sena. Pitkä kokemus valtionhallinnosta 

sekä johtamisosaamiseni varmasti pai-

noivat valinnassa. Totta kai itsenäisen 

valtion viraston johtaminen on myös iso 

haaste tällaisena aikana, Nissilä toteaa. 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) 

on opetus- ja kulttuuriministeriön hal-

linnonalaan kuuluva itsenäinen viras-

to. Keskuksen tehtäviä ovat suomen ja 

ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sana-

kirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sana-

kirjoihin liittyvä tutkimus. Kotuksen 

tehtävänä on lisäksi koordinoida saa-

men kielten, viittomakielten ja roma-

nikielen huoltoa. Tavoitteena on kie-

len asiantuntijana edistää keskuksen 

toimialaan kuuluvien kielten käyttöä 

yhteiskunnassa.

Viraston johtajan tehtävänä on joh-

taa, valvoa ja kehittää Kotimaisten kiel-

ten keskuksen toimintaa ja vastata 

toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoit-

teiden saavuttamisesta opetus- ja kult-

tuuriministeriölle. Keskuksen johtajalla 

tulee olla tohtorin tutkinto, perehtynei-

syys keskuksen toimialaan sekä käy-

tännössä osoitettu johtamistaito ja joh-

tamiskokemus. Johtaja osallistuu myös 

opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-

nonalan johtamiseen yhdessä muiden 

virastojen johtajien kanssa kansliapääl-

likön johdolla.

– Kotuksen tehtäväkenttä on laa-

ja ja sille on yhteiskunnallista tilausta 

yhä enenevässä määrin. Ovathan kieli-

kysymykset jälleen hyvin vahvasti esillä, 

Nissilä sanoo.❋

Leena Nissilästä Kotimaisten 
kielten keskuksen johtaja

Valokuva MAY WIKSTRÖM, KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS
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Digiaika mahdollistaa ja rajoittaa 
osallistumista myös romanien parissa 
- valmistelussa ROMPO3

li- ja terveysministeriö sekä Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos.

Uuden Rompo3:n työstämisen 

periaatteena on työstämisprosessin 

läpinäkyvyys ja avoimuus – romani-

politiikasta halutaan tehdä laajemmin 

ja entistä enemmän romanien poli-

tiikkaa. Avointen työryhmien jälkeen 

työstäminen jatkuu kommentointi-

kierroksilla sekä maakunnissa että 

eri viranomaistahojen keskuudessa. 

Teksti MARKO STENROOS JA JANETTE GRÖNFORS Valokuvat J.G.

Digiaika on tuonut uuden mahdolli-

suuden avoimen prosessin toteut-

tamiseen; myös romanit ovat yhä 

laajemmin ottaneet omakseen etä-

tapaamiset ja -kokoukset. Samanai-

kaisesti kun digiaika mahdollistaa, se 

myös rajoittaa: romaniväestön paris-

sa olisi entistä enemmän kiinnitettä-

vä huomiota digitaitojen tasapuoli-

seen kehittämiseen. Ainoastaan näin 

saadaan yhteisten asioiden hoita-

Toinen työryhmä ’Perheet ja työikäiset’ toteutettiin etänä THL:n tiloista. Alustuspuheenvuoro tuli Romano Missiosta. Kuvassa työryhmään 

osallistujat jaettuina Flingan avulla pienempiin ryhmiin.

Uuden romanipoliittisen ohjelman 
(ROMPO3) työstäminen vuosille 2023–

2030 on alkanut yhteisillä avoimilla työ-

ryhmillä. Työryhmissä paneudutaan 

lasten, nuorten, perheiden, työikäisen 

väestön sekä vanhusväestön ajankoh-

taisiin asioihin. Yhtenä erillisenä työryh-

mänä on myös romanipolitiikan kehit-

täminen; yhdessä pohditaan, miltä 

romanipolitiikan tulisi näyttää vuonna 

2030. Kehittämistyöstä vastaa sosiaa-
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misesta avointa ja kaikille saavutet-

tavaa, ja osallistujien profiilit entistä 

monimuotoisemmaksi.

Käynnissä on myös seurantarapor-

tin kirjoitus Rompo2 -ohjelman osal-

ta (2018–2022). Rompo2 -ohjelman 

toteutumiseen koronapandemia on vai-

kuttanut huomattavasti ja tämän vuok-

si THL toteuttaa kyselyn kulunees-

ta ohjelmakaudesta. Seurantaraportin 

Ensimmäinen työryhmä ’Lapset ja nuoret’ 
järjestettiin etänä Haagan Lämpiössä. 
Alustuspuheenvuoron piti nuoriso-ohjaaja 
Jasmin Palm. Kuvassa vasemmalla Jasmin 
Palm, keskellä Janette Grönfors ja oikealla 
Rosita Långström

perusteella katsotaan, mitkä kesken-

eräiset asiat nousevat myös uuteen 

Rompoon. 

Vaikka digiaika osittain rajoittaa 

osallistumista, on lasten, nuorten ja 

perheiden työryhmissä ollut hyvin osal-

listujia ja keskustelu on ollut aktiivista. 

Seuraavaan Rompoon on saatu hyviä 

konkreettisia ehdotuksia ja näin Rom-

po-työstämisen kolmas periaate on 

myös toteutunut – toimenpide-ehdo-

tusten tulee tulla mahdollisimman laa-

jalta osallistujajoukolta. Rompo3 -ohjel-

maa työstettäessä on painoarvo laitettu 

myös itse prosessille. Lopputuloksen 

lisäksi itse prosessi on merkityksellinen. 

Rompo3 -ohjelman työstäminen 

jatkuu kevään 2023 aikana. Lisätie-

toa löytyy www.romani.fi ja www.thl.fi/

rompo -sivustoilta. ❋

Lisätietoja:
Romanipoliittisen ohjelman arvioin-

ti 2018–2022 (ROMPO 2) ja ROMPO 3:n 

valmistelu:

Marko Stenroos

Erikoissuunnittelija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

marko.stenroos (at) thl.fi

Janette Grönfors

Erityisasiantuntija

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

janette.gronfors (at) gov.fi  

RomForum tavan teatterin muoto, joka tähtää 

epäoikeidenmukaisten valtasuhteiden 

ja mekanististen toimintamallien (sorto 

ja rasismi) tiedostamiseen ja tunnista-

miseen sekä niiden muuttamiseen.

Forumteatterin/RomForum -hank-

keen tarkoituksena on käsitellä, keskus-

tella ja kokeilla miten erilaiset toimin-

tatavat vaikuttavat tilanteisiin, joissa 

ilmenee rasismia ja syrjintää. Forum-

teatteri koostuu valmiiksi harjoitellus-

ta esinäytelmästä ja improvisoidusta 

osuudesta, jonka sisältöön kohderyhmä 

(romanit) vaikuttavat. Esityksen kul-

kuun vaikuttavat myös katsojat aktiivi-

sesti osallistumalla. Esitys valmistetaan 

hankkeen romanikohderyhmän koke-

muksista kerätyn aineiston pohjalta. 

Haastatteluja/romanien syrjintä 

kokemuksia kerätään pääasiassa Kai-

On aika tuoda tietoisuuteen 
romanien kohtaama 
syrjintä!

Romanit kokevat päivittäisessä arjes-
sa monella elämänalueella rasismia/
syrjintää ja ennakkoluuloja. Romanien 
yhdenvertaisen aseman ja syrjimättö-
myyden sekä yhteiskunnallisen aseman 
parantaminen vaatii uusien toiminta-
mallien etsimistä. 

Kainuussa käynnistyneessä Rom-

Forum -hankkeessa nostetaan esille 

romanien kohtaamia syrjintäkokemuk-

sia Forum -tutkivan teatterimenetel-

män avulla. Forumteatteri on osallis-

nuussa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä nii-

den rajakunnissa, mutta mukaan ote-

taan mielellään kokemuksia myös koko 

Suomen alueelta. Jos siis sinulla on 

kokemus, jonka haluat jakaa tai haluat 

kuulla hankkeesta enemmän, ota roh-

keasti yhteyttä, niin kerron lisää! Jos 

haluat päästä katsomaan esityksiä ja/

tai kutsua meidät tilaisuuteen/kokouk-

seen, ota rohkeasti yhteyttä, niin tuu-

maillaan yhdessä! ❋

Yhteystiedot: ramona.gronstrand@kai-

nuunopisto.fi

Rahoittajat ja yhteistyötahot ovat 

Suomen kulttuurirahasto, Kajaanin 

kaupunginteatteri -alueteatteri, Kai-

nuun Opisto, Kajaanin romanityöryhmä 

sekä romanit. Hankkeen toiminta-aika: 

1.4.2021–31.12.2022
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Valokuva SEPPO SAARINEN

Reserviratsastajat ry on luovuttanut  
Suomen Romaniyhdistykselle  

kultaisen Reservin Ratsastajamitalin

leen sodissa kaatuneiden romanien 

muistomerkille Hietaniemen hau-

tausmaalla. Reserviratsastajien jäse-

net kertoivat haluavansa juhlavuote-

naan muistaa sodissa palvelleita ja 

hevostaidoistaan tunnettuja Suomen 

romaneja.

Reserviratsastajat ry on puolus-

tusvoimain hevosperinnettä ylläpitä-

vä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n 

jäsenkilta. Vuonna 1981 perustetun 

ratsuväen perinnekillan tarkoitus on 

Puolustusvoimien hevosperinteen ja 

Reserviratsastajat ry on luovuttanut 

Suomen Romaniyhdistykselle har-

vinaisen mitalin, kultaisen Reservin 

Ratsastajamitalin isänmaan ja hevos-

perinteen eteen tehdystä työstä.

Aiemmin Reservin Ratsastajami-

talin ovat vastaanottaneet mm. Tasa-

vallan Presidentti Sauli Niinistö ja 

jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth. 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 

mitali myönnettiin yhdistykselle.

40-vuotisjuhlaansa viettävä 

Reserviratsastajat ry laski seppe-

jäsenistön hevosharrastuksen tuke-

minen sekä maanpuolustustyö.

Talvisodan päättymispäivälle suun-

niteltu seppeleenlasku oli koronatilan-

teen vuoksi siirretty syyskuulle. ❋
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Savonlinnan seudun 
romaniyhdistys ry 50 vuotta

Teksti OSSI BLOMERUS Valokuva SATU SALLINEN

Savonlinnan Kulttuurikellarilla 

12.10.2021 pidetyissä juhlissa oli muka-

na noin 100 yhdistyksen jäsentä ja 

yhteistyökumppania. Tasavallan presi-

dentti Sauli Niinistö lähetti juhlaan ter-

vehdyksensä, jossa hän kertoi yhdistyk-

sen ansiokkaasta toiminnasta romanien 

osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös ope-

tusministeri Li Andersson ja romani-

asiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, 

kansanedustaja Tarja Filatov lähettivät 

videotervehdyksensä, joissa tuli esil-

le, miten monipuolisilla tapahtumilla ja 

koulutustarjonnalla on edistetty roma-

nien kulttuurien tuntemusta ja kielen 

säilymistä. Savonlinnan seudun romani-

yhdistystä pidettiin hienona esimerkkinä 

aktiivisesta kansalaisjärjestötoiminnas-

ta.  Työ yhteisöllisyyden ja osallisuuden 

hyväksi todettiin arvokkaaksi.

Tilaisuuteen toivat tervehdyk-

sensä lisäksi Savonlinnan sivistystoi-

menjohtaja Mikko ripatti, Itä-Suo-

Savonlinnan seudun romaniyhdistys ry
 
Perustettu vuonna 1971. 
Vuoteen 1998 asti puheenjohtajana Armas Baltzar, joka 
oli myös yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. Vuonna 
1998 puheenjohtajaksi Ossi Blomerus, eli puheenjohta-
juus siirtyi isältä pojalle.

Yhdistyksen arvot
Yhdistyksen arvolähtökohtana on romanijärjestötoimin-
nan arvostuksen ja merkityksen edistäminen, romani-
kansalaisten voimaantuminen yleiseen aktiivisuuteen, 
osallistuminen sekä pyrkimys vaikuttaa ympäristöönsä 
ja hyvinvointinsa lisääntymiseen. 
Romanikieli ja -kulttuuri ovat suuria haasteita tämän päi-
vän yhteiskunnassa. Pyrimme osaltamme edesautta-
maan kulttuurimme hyvinvointia sekä kielen säilymistä.

Toiminnan tarkoitus on
	● turvata hyvä vanhuus romanivanhuksille ja vah-

vistaa aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toteutu-
mista, suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia 
oikeuksia 

	● luoda yleisiä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia 
verkostoitumiseen

	● toimia sillanrakentajana valtaväestön ja romanikult-
tuurin välissä

	● edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoi-
keuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä 
edistää sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliit-
tisia oikeuksia

	● edistää romanikulttuurin ja kielen asemaa, roma-
niväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä 
romanien osallistumista julkiseen elämään ja 
päätöksentekoprosessiin

	● vastustaa rasismia ja syrjintää.

men romaniasiain neuvottelukunnan 

puheenjohtaja Irja Sokka, Savonlinnan 

seurakunnan diakoniatyöntekijä Juha 
räisänen, SamiEdun koulutuksen eri-

tyisasiantuntija hannu Fyhr, Itä-Karja-

lan kansanopiston rehtori, opetusneu-

vos Maija Tenojoki sekä monet muut eri 

yhdistysten ja yhteisöjen edustajat.

Tilaisuus oli arvokas kokonaisuus yhdis-

tyksen 50 vuotta kestäneestä taipa-

leesta. Historiikin esitti Tenho Palm ja 

musiikkia tarjosi hilja Grönfors ja Trio. 
Tilaisuuden päätteeksi esitettiin Maam-

me (helena Strand) ja romanikielinen 

Gelem, Gelem (hilja Grönfors). ❋
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Osoitteenmuutoksen yhteydessä tulee mainita myös entinen osoite.
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Latšo Diives -lehden ilmaistilaus

Seuraava  
lehti ilmestyy 
toukokuussa 

2022

Hyvää joulua Latšo 
Diives -lehden 

lukijoille!
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