
Suomi 100 – Kotimaani ompi Suomi    

Romanit 500 vuotta 100-vuotisessa Suomessa   

   
Työryhmään kuuluu jäseniä mm.: Diakonia-ammattikorkeakoulun ESR-romanihankkeet, Taiteen 

edistämiskeskus, aluehallintoviraston romaniasiain neuvottelukunnat, Suomen romanifoorumi ry ja 

Opetushallituksen romaniväestön koulutustiimi 

Kotimaani ompi Suomi -työpajat ja romaniperheiden koulutusinfot  

RAKENNE JA AIKATAULUTUS, SYKSY 2017 

 

A) Kotimaani ompi Suomi -työpajojen tavoitteet 

Työryhmä tarjoaa kuuden kunnan opetustoimelle mahdollisuutta työpajaan, joka on tarkoitettu 

peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille ja/tai ensimmäisen vuoden opiskelijoille toisella asteella. Tarkoituksena 

ei ole tavoitella suuria oppilas-/opiskelijamääriä, vaan toteuttaa osallistavia työpajoja luokkatilassa. 

Opiskelijoiden joukossa ei tarvitse olla romanioppilaita. 

Ohjelma on kunnille maksuton, eikä vaadi opettajilta erityistä valmistelua. Työpajan kesto voidaan 

suunnitella 45-90 minuutin pituiseksi. Sisällöt voidaan suunnitella erilaisiin tarpeisiin, mutta tilassa olisi 

hyvä olla videotykki. Keskeistä on kuitenkin pohtia romanikulttuuria suhteessa enemmistökulttuuriin. 

Työpajan ohjaajat kuuluvat Kotimaani ompi Suomi -työryhmään. Työpajassa voidaan lisäksi hyödyntää 

paikallisten romaniyhdistysten jäseniä. 

 

Työpajojen aikataulut 

Jyväskylä  Työpajat Viitaniemen koululla 6.11.2017 klo 10-14 

 Yhteyshenkilö: marika.liikanen@jkl.fi 

Kajaani Työpaja Kajaanin keskuskoululla 31.10.2017 klo 10-12 

 Yhteyshenkilö: marjaana.aapakari@kajaani.fi 

Kuopio Työpaja Savon ammatti- ja aikuisopistossa 20.11.2017 klo 10-12 

 Yhteyshenkilö: paivi.pennanen@sakky.fi 

Oulu Työpaja Kaakkurin koululla 1.11.2017 klo 10-12 

 Yhteyshenkilö: outi.ervasti@ouka.fi 

Tampere Työpaja Linnainmaan koululla 24.10. klo 13-15 

 Yhteyshenkilö: tero.suni@tampere.fi, nina.ignatius@tampere.fi 

Vantaa Työpajat Sotungin koulussa 23.11. klo 8-12 

 Yhteyshenkilö: ritva.salminen@vantaa.fi 
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B) Romaniperheiden koulutusinfojen tavoitteet 

 

Tilaisuuden tavoitteena on aktivoida romaniperheitä keskustelemaan lastensa oppivelvollisuuden 

tukemisesta sekä löytämään ratkaisumalleja aikuisopiskelun solmukohtiin. Opetushallituksen 

romaniväestön koulutustiimi vastaa romaniperheiden koulutusinfoista. Romanien koulutusmessuista 

Oulussa vastaa Diak. 

Tilaisuuden rakenne 

- Johdanto ja kahvi (Susanna Rajala), 15 min. 

- Miesten keskusteluryhmä (Kyösti Florin/Keijo Svart) ja naisten keskusteluryhmä (Satu Blomerus) 

Keskustelu annetuista neljästä aihealueesta sekä keskustelijoiden omista nostoista, 45 min 

- Purku, 30 min 

- Miten tästä eteenpäin? (Mertsi Ärling, Sari Hammar ym.) 30–45 min. 

- (Videoklipit ja musiikki) 

Sisältöalueet 

Mahdollisuudet: tavoitteet, suunnitelmallisuus, uskallus 

Motivaatio: tahdon, osaan, voin 

Käytäntö: tieto, tarpeet, arki 

Tulevaisuus: havainnointi, käsittely, ratkaisu 

 

Aikataulut nivelletään yhteen Kotimaani ompi Suomi -työpajojen kanssa 

Romaniperheiden koulutusinfo Jyväskylässä 6.11.2017 klo 18.00-20.00 

Yhteyshenkilö: kyostiflorin@gmail.com 

Romaniperheiden koulutusinfo Kajaanissa 31.10.2017 klo 18.00-20.00 

 Yhteyshenkilö: ramona.gronstrand@hotmail.com  

Romaniperheiden koulutusinfo Kuopiossa 20.11.2017 klo 18.00-20.00 

Yhteyshenkilö: mertsi.hagert@diak.fi 

 

Romanien koulutusmessut Oulussa Pohjankartanon koululla 2.11.2017 

 Yhteyshenkilöt: mertsi.arling@diak.fi, sari.hammar@diak.fi 

Romaniperheiden koulutusinfo Tampereella 23.10.2017 klo 17.30-20.00 

 Yhteyshenkilö: keijo.svart@gmail.com 

Romaniperheiden koulutusinfot Itä- ja Länsi-Vantaalla  

 Yhteyshenkilöt: tanja.blomerushagert@vantaa.fi, leif.hagert@vantaa.fi 
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