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Romanilapset ja
lapsen oikeudet
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Tarvitaan ihmisen kohtaamista

S

uomessa tarvitaan sosiaali-ja terveyspoliittista strategiaa, joka kattaisi kaikki julkiset toiminnat ja palvelut lapsiperheiden, lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi ja joka vastaa
menestyksellisesti tulevien vuosien hyvinvointihaasteisiin.
Tavoite on kirjattu Toimiva Lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraporttiin. Palveluissa tarvitaan uudistusta. Hallituksen
esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on ollut jo lausuntokierroksella. Uusien lakien
tarkoituksena on vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita, parantaa saatavuutta ja
hoitoketjujen toimivuutta. Lapsiperheiden
palvelujen oikea-aikaisuutta ja saatavuutta parannetaan. Tavoitteena on madaltaa
tuen hakemisen kynnystä.
Julkisessa keskustelussa on esitetty
kriittisiä arviota lastensuojelun tilasta.
Syynä on aito huoli lapsiperheiden ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
Kodin ulkopuolelle oli vuoden 2012 aikana sijoitettuna 17830 lasta ja nuorta.
Lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta.
Myös lastensuojelun, erityisopetuksen ja
lastenpsykiatrian kuormitus on kasvanut.
Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän
loppuraportissa kuvataan hyvin yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja haasteita, joiden seurauksena vanhemmille,
lapsille ja nuorille asetetut vaatimukset
kasvavat. Lapsiperheetkin muuttuvat.
Syntymästä aikuiseksi biologisen isän tai
äidin kasvattamien lasten osuus on vähentynyt. Yhä useammat lapset varttuvat
vaihtuvien vanhemmuuksien sekä sisarus- ja sukulaissuhteiden ympäristössä.
Lasten hyvinvoinnin perusta syntyy ennen kaikkea hyvissä ja turvallisissa kotiolosuhteissa ja välittämisen ilmapiirissä.
Perheet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa esiin tulevien tilanteiden ja kysymysten hoitamiseen.
Pahoinvointiongelmien ja riskiolosuhteiden kasautuminen samoille perheille ja
lapsille on lisääntymässä. Kasautuneiden
ongelmien perheessä vaarana on myös
ongelmien siirtyminen yli sukupolvien.
Selviytyäkseen lapsiperheet tarvitsevat tiiviitä tukiverkkoja. Toistuvat muutot
voivat vaikeuttaa kiinteiden naapurisuhteiden kehittymistä. Erilaisten muutosten
myötä myös suvun ja läheisten läsnäolo
lapsiperheen tukena vähenee. Huolestuttavaa on myös, että eriarvoisuus lapsiperheiden ja lasten hyvinvoinnissa näyttää
kasvavan. Samanaikaisesti kun enemmis-

tö lapsiperheistä voi hyvin, pienen mutta
kasvavan vähemmistön pahoinvointi lisääntyy.
Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmä
on esittänyt useita toimenpide-ehdotuksia lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja
palvelujen kehittämiseksi. Tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia muun muassa
lastensuojelulakiin, mutta ennen kaikkea
uusia toimintamalleja ja rakenteita kaikkiin hyvinvointipalveluihin.
Tavoitteena tulee olla, että kunnat sitoutuvat noudattamaan YK.n Lapsen oikeuksien sopimusta ja sen periaatteita
– syrjimättömyyttä, lapsen edun huomioimista, oikeutta elämään ja kehittymiseen
ja lapsen näkemysten kunnioittamista –
kaikessa lapsiperheiden palveluja, lapsien ja nuorten tukea ja palveluja koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset
saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä,
pelkäämättä väkivaltaa ja kiusaamista.
Lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen on todennut seuraavasti: ”Yhtään
toimikuntaa ei enää tarvita; uudistusten
tarve on ilmeinen ja niiden suunta on
selvillä.” Kokeneena lastenpsykiatrina ja
terapeuttina hän korostaa lapsiperheiden
ja lasten sekä nuorten tarpeiden ja hädän
tunnistamista ajoissa ja niihin vastaamista oikeaan aikaan.
Hyvinvointipalvelujen uudistamisessa
onkin tärkeä löytää joustavia, matalankynnyksen palveluita, joihin on helppo
mennä ja joissa voi kokea tulevansa kuulluksi ja autetuksi.
Lapsi ja nuori tarvitsee vierellä kulkijaa. Kesän aikana sain tutustua Mikkelin
kaupungin toteuttamaan TAJUA MUT !
–projektiin, jossa on kysymys uudenlaisesta toimintamallista. 13–29-vuotiaiden
nuorten syrjäytymistä ehkäistään mahdollistamalla paikallisten viranomaisten
ja toimijoiden yhteistyö.
Varhainen huoli nuoren pahoinvoinnista jää liian usein yksittäisten ihmisten
murheeksi ja jopa vaille varsinaista auttavaa puuttumista. Yhteistyöllä ja tarttumalla asioihin oikeaan aikaan voidaan
nuoren vaikeuksien kasautumista ehkäistä ennalta.
Projektissa mukana olevan nuoren
viesti on: ”Kaipasin sitä, että joku olisi
huomannut minut ja kuunnellut.” Tajua
Mut ! on välittämistä. Jokaisessa palvelussa on kysymys asiakkaan kohtaamisesta
ihmisenä.
Leena Rauhala

puheenjohtaja, kansanedustaja
varapuheenjohtaja, sosiaalineuvos
projektijohtaja
erikoissuunnittelija
koulutuskoordinaattori
yrittäjä
johtaja
romanikulttuuriohjaaja
lähihoitaja
diakoniajohtaja, varajäsen

Suomessa kiinnitetään
nykyisin kohtuullisen
paljon huomiota lasten
oikeuksiin. YK:n lapsenoikeuksien sopimus
täyttää tänä vuonna 25
vuotta, joten siitäkin
syystä on asia ollut erityisesti esillä.

KESKUSTOIMISTO
toimisto@romanomissio.fi
Tuula Åkerlund
toiminnanjohtaja
		tuula.akerlund@romanomissio.fi
Mervi Pamukci
toimistosihteeri
		mervi@romanomissio.fi
SOSIAALI- JA DIAKONIATYÖ
Toimisto		
Alida Friman
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Puh. (09) 351 1366
Puh. 040 940 1398

apsen oikeudet
ovat samat kuin
aikuisten oikeudet, minkä ohella
lapsella on erityisiä oikeuksia:
oikeus erityiseen
suojeluun, oikeus osaansa yhteiskunnan voimavaroista ja
oikeus tulla kuulluksi omana
itsenään sen ohella, että vanhempia tai muita huoltajia
kuullaan lapsen asioista.
Oikeudet koskevat kaikkia
lapsia, mutta jos ajatellaan
erityisesti vähemmistöjä kuten
romanilapsia, on esille otettava
painokkaasti myös kulttuuriset
oikeudet.
Monet YK:n ja Euroopan
neuvoston asiakirjat sisältävät
erityisiä kulttuurisia oikeuksia
koskevia määräyksiä. Tässä
yhteydessä kiinnitän kuitenkin
erityisesti huomiota Suomen
perustuslain 17 §:ään, jonka
mukaan muun muassa romaneilla on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan.

NAISTENVUORO -vankilaprojekti
Inka Jeskanen

projektikoordinaattori
GSM 045 873 9990
inka.jeskanen@naistenvuoro.fi
Tuula Nyman
palveluohjaaja
		
GSM 044 300 7815
		tuula.nyman@naistenvuoro.fi
PÄIVÄKUMMUN LASTENKOTI
Johtaja Hanna Pekonen
Hyväneula, Mieholantie 158, 16800 Hämeenkoski
Puh (03) 764 1501, fax (03) 764 5002
paivakumpu@romanomissio.fi
KOTIMÄEN PIENRYHMÄKOTI
Vs. Johtaja Susan Ihanainen
Kotimäentie 213, 04150 Martinkylä
Puh. (09) 294 4492, Fax (09) 294 4493
kotimaki@romanomissio.fi
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Romanit ovat suhteellisen pieni vähemmistö ja he asuvat
hajallaan pitkin maata. Tämä
vaikeuttaa kielen ja kulttuurin
ylläpitämistä ja julkisen vallan
kannalta ajateltuna tukemista.

Esimerkiksi perusopetuslaki
antaa mahdollisuuden paitsi romanikielen opettamisen
myös romanikieliseen opetukseen.
Viimeksi mainittu ei ole toteutunut, kun opetusryhmät
olisivat kovin pieniä ja kunnat
eivät ole olleet kiinnostuneita.
Romanilasten ja -nuorten koulunkäynti, työn saaminen sekä
romanikulttuurin ja -kielen
vahvistaminen olisi kuitenkin
ensiarvoisen tärkeää vähemmistötoimintaa. Kulttuurin vahvistaminen olisi toteutettava siten, että vähemmistö tulee toimeen enemmistökulttuurissa.
Tämä on erityisen ongelmallista monessa suhteessa.
Valtakunnalliset koulukiusaamisselvitykset osoittavat,
että romanilapset ja -nuoret
kokevat koulukiusaamista
enemmän kuin muut. Yleisesti
on todettu ja tässä yhteydessä
on erityisesti romanien osalta
todettava, että kiusaamisessa
tulee olla nollatoleranssi. Romanikulttuurin tuntemuksen
edistäminen opetus-, sosiaalija terveydenhuoltoviranomaisten ja muiden toimijoiden piirissä olisikin tärkeää.
Tärkeää on myös romanitaustaisten työntekijöiden kouluttaminen ja palkkaaminen
yhteiskunnan eri aloille papeista poliiseihin.
i

i

Erityinen lapsia koskeva ongelma muodostuu usein lastensuojelussa. Romanilapsi sijoitetaan usein liian myöhään,
kuten valtaväestönkin lapset,
lastensuojelun toimenpiteisiin.
Lastensuojelun avohuoltoa ei
välttämättä tunneta tai käytetä,
taikka käytetään liian myöhään
tai ponnettomasti.

Romano Mission lastensuojeluyksiköt

11

Numero 4/2014 ilmestyy joulukuun alussa.
Lehteen tarkoitettujen materiaalien on oltava
Romano Mission toimistolla viimeistään 1.11.
Laita kuoreen tunnus ”Romano Boodos”.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@romanomissio.fi.
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Päätoimittaja:
Tuula Åkerlund
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Vaikka Suomi toimii monessa suhteessa kohtuullisen hyvin lapsen
oikeuksien ja myös vähemmistöön kuuluvien lasten oikeuksien kannalta, on meillä vielä paljon oppimista, Pentti Arajärvi sanoo.
Romanilapsen huostaanottotilanteissa hänet sijoitetaan
usein pääväestön perheisiin.
Tällöin kontaktit romanikulttuuriin jäävät monasti vain siihen lapsen lähipiiriin, joka puolestaan on siten ongelmallinen,
että lapsi on otettu huostaan.
Hänellä ei ole kontakteja muihin romaneihin ja romanikulttuurin valtavirtaan.
Sijoituksessa sukulaisperheisiin olisi tärkeää varmistaa,

Toimitussihteeri:
Jaakko Kaartinen

Toimitusneuvosto:
Tuovi Putkonen, Malla Laiti,
Inka Jeskanen

Lehden ulkoasu:
Valfrid Åkerlund/
Grafimus Oy

että sijoitus on varmasti toimiva. Tämän ohella lapsia sijoitetaan romanilastenkoteihin,
jolloin toteutuvat romaniyhteydet ja kulttuurin välittyminen,
lasten osallistuminen omaan
kulttuuriinsa ja myös mahdollisuudet tutustua välttämättömissä määrin valtaväestön
kulttuuriin.
Vaikka Suomi toimii monessa
suhteessa kohtuullisen hyvin
lapsen oikeuksien ja myös vä-

Tilaus- ja ilmoitushinnat:
Vuosikerta 15 euroa,
jäsenille jäsenetuna.
Irtonumero 2 euroa.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Ilmoitushinta 1 euro/pmm
Painopaikka:
Suomen Lehtiyhtymä, Tuusula
Etusivun kuva:
Sanna Hedman

hemmistöön kuuluvien lasten
oikeuksien kannalta, on meillä
vielä paljon oppimista. Kyse on
monesti enemmän tahdosta ottaa huomioon lapsi kuin taloudellisista kysymyksistä.
Toimiva lastensuojelu säästää lisäksi pitkällä aikavälillä
varmasti yhteiskunnan varoja.
Inhimillisyyden pitää kulkea
vielä taloudenkin edellä.
Pentti Arajärvi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Romano Missio ry.
Vilppulantie 2 C 4
00700 Helsinki.
Puh: (09) 351 1366
Telefax: (09) 345 2517
Internet: www.romanomissio.fi
ISSN 1239-9779
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Baramisos kentenge – Tarinaa lapsille

Panna
kham
aprula
11. deȟȟo vaaguno dielos.
Tiljiba siigo
Romano Boodos 2/2014
patrosta

H

yösta sas aulo.
Rukhjengo
patrin perte
teelal apo phuv. Auri
sas narvalo vetra,
paani briȟdas ta
sarra sas palvuno.
Mari dai traadidas
Tinos apre. – Tšiȟko
sarra mo kamlo tšau.
Aaȟ kaan ȟast apre,
tukke aavela ȟastiba.
Skoola byrjyla iek

stunnako paalal. Dža
kaan thouvel tukko
muoda ta tšu koola
praal. Aro tšyöka hin
tukke sarrakiiro. ȟa
tšilmaaro ta priija
ȟast. Me biȟavaa
tukko daad te jou
rigila tuut beereȟe
aka sarra aro skoola. Taala tu na hinnaha skoolata. Kai
tukko kurros hin, me
na dikjom dooles aro
hoffos? – Ehe, ehe,
kurros hin Pekkasko hoffos, phenjas
Tino ta morradas
lesko jakha. Mostiba
aaȟtas te aaȟȟel
apre, vaȟka jou sas
dikjas rankano suuno.
Tino sas rikkadas
alti buut skoolako
staavibosta, bi aka
hyösta sas vaures.
Jou sas parudiilo
aro vauro skoola,
doolesko doȟ te
gaavesko skoola sas
tšundas teele. Vaȟka
les sas tšiȟka maale

ta latše sikjiboskiire, lesko skoolako
staaviba sas kaan
drouvide sar sigide.
Doori sas ajasaave
bare raklen niina,
koon khelladas les
– kaalo, kaalo, so
tu tšeereha daari?
Dža tukko huupaha tšeeni. Sigide
ka Tino staavidas
skoola, les sas buut
maale ta tšek na
khelladas les. Saare
rikkade les itveerime
sar vaure skolakuunen. Bi kaan sas
vaures. Dola rakle
rissade les buut.
Tino sas darukaano
ta mulano ta tenkadas, soske vaure
rakle hin jakke ilaka
leske, vaȟka jou na
tšertas tši. Sasko
douva horttas lesko
kaalo paalesko doȟ.
Tinosko tamle tenkibi sluutute, ka lesko Pekka maal aulo
lesko neer aro skoolako hoffos. – Soske

tu aaȟȟeha kokares
daari? Au mensa,
hlengavaha bollos,
biȟadas Pekka lesko
maales. – Na me
kammaa, na mango
džinta na tšeerela
jakkes. Tšaave beȟte
teele aro paar ta
Tino phiradas lesko
dži Pekkaske. Pekka
phenjas leske, --Ma
aaȟ mulano, ame
saare džaanaha,
sar latšo maal tu
sal. Doola hin dinale
tšaave, koonen
hellavena tuut.
Pekka liijas Tinos te
sanjaves. Sar latšo
saaka hin, te maan
hin maale. Joon lena
kham te apravel,
tenkadas Tino ta
staadivas Pekkasko
paalal vaure maalengo neer.
Tuula Åkerlund
Baramisos tiljula aro
vauro Romano Boodos 4/2014 patros.

Vielä aurinko nousee
11. osa
Jatkoa viime
Romano Boodos 2/2014
lehdestä.

S

yksy oli
tullut. Puiden lehdet
varisivat maahan.
Ulkona oli surkea
ilma, vettä satoi ja
aamu oli tuulinen.
Mari äiti herätti
Tinoa. –Hyvää
huomenta poikaseni. Nousehan
nyt nopeasti ylös,
sinulle tulee kiire.
Koulu alkaa tunnin
päästä. Mene nyt
nopesti pesemään
kasvosi ja pue
päällesi. Keittiössä
on sinulle aamiaista. Syö voileipää ja
puuroa. Minä pyydän isääsi viemään
sinut tänä aamuna
autolla kouluun.
Silloin et myöhästy
koulusta. Missä sinun pyöräsi on, en
nähnyt sitä pihalla?
– Joo, joo, noustaa,
noustaan. Pyörä
jäi Pekan pihalle,
sanoi Tino ja hieroi
silmiään. Pakko oli
nousta ylös, vaikka
hän olikin nähnyt

ihanaa unta.
Tino oli pitänyt
aina paljon koulunkäynnistä, mutta
tänä syksynä oli
toisin. Hän oli
siirtynyt toiseen
kouluun, koska
kyläkoulu oli lakkautettu. Vaikka
hänellä oli hyviä
ystäviä ja mukavia
opettajia, hänen
koulunkäyntinsä
oli nyt vaikeampaa
kuin aikaisemmin.
Koulussa oli muutama iso poika,
jotka haukkuivat
häntä. – mustalainen, mustalainen,
mitä sä teet täällä.
Lähe vetämään
porukkas kanssa. Edellisessä
koulussa Tinoa ei
kukaan haukkunut
mustalaiseksi.
Kaikki pitivät häntä
samanarvoisena
kuin muitakin koululaisia. Mutta nyt
oli toisin. Pojat kiusasivat häntä paljon. Tino oli peloissaan ja surullinen.
Hän mietti, miksi
nuo pojat olivat hänelle ilkeitä, vaikka
hän ei ollut tehnyt
heille mitään. Oliko todellakin niin,
että hänen tumma

Mitä kuuluu Ukrainan romaniyhteisölle?

U

krainan tilanne sai
minut pohtimaan
Ukrainan romaniyhteisön kohtaloa. Mitä
heille kuuluu ja mitä he miettivät kriisin keskellä? Ovatko he
peloissaan ja turvattomia vai
katsovatko luottavaisesti tulevaisuuteen?
Tiedotusvälineistä olen kuullut kylläkin muiden vähemmistöjen, kuten juutalaisten tilanteesta, mutta romaneista ei ole
kuullut sanakaan. Tiedossani
on, että Ukrainassa asuu myös
romaneita. He vain ovat tiedotusvälineissä ja julkisessa keskustelussa näkymättömiä.
En tiedä, mikä todellinen tilanne Ukrainassa valitsee juuri nyt vähemmistöjen parissa.
Tiedotusvälineet kertovat, että
monia juutalaisia autetaan pois
maasta esimerkiksi Patmoksen
avustuksella. Olen iloinen, että
juutalaisilla on tämä mahdollisuus, mutta romaneilla ei
samanlaista mahdollisuutta
ole. Ei ole maata, joka kantaisi

huolta heidän kohtalostaan tai
johon he voisivat paeta, jos tilanne kriisiytyy.
Historiasta voimme lukea samankaltaisuuden juutalaisten ja
romanien kohdalla kriisitilanteiden ristiaallokossa: jos juutalaiset kokevat syrjintää siksi, että
ovat juutalaisia, samalla tavalla
tapahtuu romaneille, vain siksi,
että sattuvat olemaan romaneita. Romanit eroavat muista vähemmistöistä siinä, että heillä
on vähemmän vaikutusvaltaisia
puolestapuhujia.
Ajatukseni lentävät myös
Lähi-itään, Israelin ja Gazan
alueille. Sielläkin elää romaniyhteisö, jota kutsutaan domarivähemmistöksi. Kuinka domariyhteisö voi? Miten raketit
vaikuttavat heidän arkeensa?
Eikö kukaan ole kiinnostunut
heidän hyvinvoinnistaan? Samalla tavalla kuin Ukrainassa
heidänkään kuulumisistaan ei
voi saada tietoa yleisten tiedotusvälineiden kautta. Sama
näkymättömyys on ominainen

piirre myös heidän kohdallaan.
Demokratia punnitaan siinä,
miten se kykenee pitämään
huolta vähemmistöistä. Tilanne
haastaa myös kristillisjuutalaiset arvot. Onko romani samalla
tavalla lähimmäisemme kuin
muutkin yksilöt? Missä ovat Euroopan kristityt, jotka auttavat?
Mitä sinä ja minä voisimme
tehdä? Voimme jokainen rukoilla ja Raamattu vahvistaa,
että ”rukous voi paljon” Emme
voi kuitenkaan jäädä pelkän
rukouksen asteelle, vaan meidän pitää tehdä hyvää, kun sitä
voimme vielä tehdä.
Toivon, että jokainen kristitty
lukija lisäisi rukouslistalle koko
Ukrainan, sen romani- ja juutalaisvähemmistöä unohtamatta.
Myös juutalaiset Israelissa ja
Gazan asukkaat, domariyhteisön kera tarvitsevat rukouksiamme. Toivon myös vilpittömästi rauhan palautusta näille
alueille.
Inga Angersaari

tukkansa oli syynä
siihen.
Tinon ajatukset
katkesivat, kun hänen ystävänsä Pekka tuli hänen lähelleen koulun pihalla.
– Miksi sinä olet
täällä yksin? Tule
mukaan, heitetään
palloa. pyysi Pekka
kaveriaan. – En
minä halua, ei mun
mieli tee nyt leikkiä.
Pojat istahtivat kivelle ja Tino purki
sydäntään Pekalle.
Pekka sanoi – älä
kaveri murehdi. Me
kaikki tiedetään,
että sä oot hyvä
tyyppi. Noi kaverit
on tosi tyhmiä, kun
ne sua haukkuu.
Pekka sai Tinon
hymyilemään.Onpa ihana asia,
että mulla on ystäviä. He saavat
auringonkin nousemaan, mietti Tino ja
lähti Pekan perässä
kävelemään muiden kavereiden
joukkoon.
Tuula Åkerlund
Tarina jatkuu seuraavassa Romano
Boodos 4/2014
lehdessä.
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Pienryhmäkodissa oma kulttuuri tulee tutuksi
Kotimäessä jokaisella
nuorella on oma harrastus ja omahoitaja.

M

etsäisellä mäellä
Sipoon Martinkylässä seisoo jykevä
kivitalo, jonka pihassa keinut ja kiikut odottavat
pieniä käyttäjiä. Tällä hetkellä
Kotimäen pienryhmäkodissa ei
pieniä lapsia ole, sillä nuorinkin
on 13-vuotias.
Talo on ollut lastenkoti jo
1950-luvulta lähtien, jolloin
Mustalaislähetys ry perusti
sen. Mustalaislähetys vaihtoi
myöhemmin nimensä romanikieliseksi – Romano Missioksi.
Nykyisin kiinteistössä toimii
Kotimäen pienryhmäkoti, jonka toiminta alkoi vuonna 2002.
Lapsimääräkin on vähentynyt
alkuperäisestä 50 lapsesta alle
kymmeneen.
”Nyt lapsia sijoitetaan paljon
perheisiin, mikä on vähentänyt
tarvetta sijaishuollon yksiköille.
Mutta on meillä ollut jopa alle
kolmevuotiaita lapsia täällä.
Nyt lapset tai oikeastaan nuoret ovat kolmentoista ja kuudentoista ikävuoden väliltä,
Kotimäen pienryhmäkodin vs.
johtaja Susan Ihanainen kertoo.

Puolet työntekijöistä
romanitaustaisia
Nuoria on talossa seitsemän, tytöillä ja pojilla on omat asuinpuolensa ja jokaisella nuorella
on oma huone, jonka hän on
saanut sisustaa mieleisekseen.
Jokaisella nuorella on kaksi
omahoitajaa, joiden kanssa hän
käy harrastuksissa ja jotka raportoivat nuoren edistymisestä.
Pienryhmäkodissa on kahdeksan työntekijää, joista neljä on romanitaustaisia. Puolet
työntekijöistä on ollut talossa
jo vuosia, loput ovat olleet lyhyemmän aikaa.
Romanimiehiä on vakituisten
ohjaajien joukossa kaksi, ja elokuun lopussa aloitti Ugandasta
kotoisin oleva mies, joka on
pienryhmäkodissa työharjoittelussa lähes vuoden Maailmanvaihto järjestön kautta.
”Nuoret saavat uuden työntekijän myötä tietoa muista
maista ja samalla harjoitusta englanninkielessä,” Susan
Ihanainen toteaa.

Kaikki nuoret
harrastavat
Kotimäen pienryhmäkodissa
on panostettu nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Jokainen
nuori on saanut valita vähintään yhden häntä kiinnostavan
harrastuksen, johon ohjaaja
hänet vie ja jopa osallistuu yhdessä.
Harrastuksista suosituimmat
ovat urheilu ja musiikki. Mu-

Kotimäen pienryhmäkoti sijaitsee Sipoon Martinkylässä, kauniin tien päässä. Romanikulttuurin huomioiminen ja
opettaminen on tärkeä osa lasten ja nuorten identiteetin tukemista.
siikkiterapia on kuulunut viikko-ohjelmaan vuodesta 2008
lähtien. Lisäksi nuoret käyvät
kuntosalilla, uimassa ja harrastavat kilpaurheiluakin. Nuoria viedään harrastuksiin ihan
samalla lailla kuin muissakin
perheissä. Harrastukset ovat
yleensä Keravalla, Porvoossa,
Tuusulassa tai Järvenpäässä.
”Romanikielen opetusta annetaan siitä kiinnostuneille
nuorille kerran viikossa. Erityisesti nuorten sukulaiset ja
perheet ovat olleet tyytyväisiä
siihen, että nuoret pääsevät
tutustumaan romanikieleen ja
kulttuuriin. Lasten identiteetin
tukeminen on tärkeää. Romanityöntekijämme näyttävät omalla esimerkillään, että omassa
elämässä voi tehdä omat valintansa.”

Kotitöistä lisää
viikkorahaa
Kotimäessä jokaisella nuorella
on viikoittain keittiö- ja pyykkipäivät, jolloin he opettelevat
huolehtimaan vaatteistaan ja
tekemään keittiö askareita.
Nuoret saavat viikkorahaa ja
voivat kotitöistä ansaita hiukan ylimääräistä. Jokainen saa
myös palautetta viikolla tekemistään töistä ja käyttäytymisestään. Hyvästä toverihengestä ja käytöksestä palkitaan.
”Ohjaajien kanssa nuoret
pääsevät harrastusten lisäksi
retkille. Viimeisin tehtiin kesällä Pärnuun. Kesällä vietettiin
myös yhden lapsen rippijuhlia
koko suvun kesken Kotimäen
tiloissa. Lasten elämää pyritään

tukemaan monilta osa-alueilta
ja muutenkin tarkoitus on rakentaa yhteyttä nuoren perheisiin ja sukuun,” Susan Ihanainen kertoo.
”Tuemme myös työntekijöiden jaksamista järjestämällä
säännöllistä työnohjausta ja
tukemalla heidän liikunta- ja
kulttuuriharrastuksiaan. Joka
kuukausi omahoitajat raportoivat nuoren oman kunnan
sosiaalityöntekijälle, mitä tälle
kuuluu. Sosiaalityöntekijöiden
suuri vaihtuvuus on ollut näkyvillä jonkin aikaa, mikä tuo
haasteita lasten asioiden hoitamisessa. Onneksi omahoitajat tuntevat ja tietävät lapsen
parhaiten.
Kun nuori täyttää 18 vuotta, hänen oma lähtökuntansa
päättää, miten tukemista jatketaan. Tärkeintä on, että nuori
itse tuntee olevansa valmis itsenäiseen elämään.

Talon neitokainen
haluaa leipuriksi
Kotimäessä asuvalla 16-vuotiaalla nuorella neidillä on tulevaisuuden suunnitelmat valmiina. Hän aikoo ensin opiskella
ravintolakokiksi ja sen jälkeen
leipuriksi. Keittiöpäivät ovat
hänelle mieluisia musiikin lisäksi.
”Opettelen soittamaan kitaraa, tykkään laulamisesta ja
tekstiilitöistä, ja käyn kerran
viikossa kuntosalilla ja uimassa. Koulun lisäksi muuhun ei
aika riitä. Autokouluun menen
heti, kun pääsen,” neiti toteaa.
”Olen ollut keittiössä harjoit-

telussa ja leipominen on tosi
kivaa. Siitä voisi tulla jopa ammatti.”

Hengelliset arvot
tärkeitä
Kuusi vuotta talossa työntekijänä ollut Anne on koulutukseltaan sosionomi-diakoni. Hä-

nestä pienryhmäkodissa työskentely on haasteellista mutta
antoisaa.
”Me pyrimme tukemaan lasten kasvua ja vuorovaikutustaitoja. Hengelliset ja eettiset
arvot ovat tärkeitä, samoin toisten kunnioittaminen.”
Tiina Tennosmaa

Räppäri
yllätti
Pale Face järjesti
yllätyksen kotimäkeläisille tulemalla
iltapalalle pienryhmäkotiin. Valokuvia
otettiin muistoksi
vierailusta ja staran nimmarin sai
jokainen omistuskirjoituksella.
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Lastenkasvatusta romanikulttuuria kunnioittaen
Hanna Pekonen on
työskennellyt Päiväkummun johtajana
noin viisi vuotta. Tänä
aikana lastensuojelu,
huostaanotot ja sijoituspaikat ovat olleet
esillä monelta eri kantilta.

S

ijoitusta tarvitsevien lasten ja nuorten
määrä on kasvanut
viime vuosien aikana.
Tätä tarvetta tyydyttämään on tullut uusia pienryhmäkoteja, perhekoteja ja sijaisperheitä.
”Sijoituspaikkojen valinta

suoritetaan palvelua tarjoavien paikkojen kilpailuttamisella. Meidän erikoisuutemme on
vankka romaniväestön kulttuurin tuntemus ja se on huomioitu
kiitettävästi lastensuojeluviranomaisten päätöksissä”, Hanna
Pekonen toteaa.

Kulttuuri tutuksi
Turvallinen ja rakastava ympäristö on tärkein, olipa kyseessä
romanilapsi tai valtaväestöön
kuuluva lapsi. Huostaanotettujen romanilasten kohdalla on
kuitenkin huomioitava myös
aika, jolloin lapsi kasvaa ulos
sijoituspaikastaan ja lähtee elämään itsenäisesti. Paluu suvun
piiriin ei välttämättä ole helppo.
”Sijaisperheet ja kodinomainen kasvuympäristö ovat par-

haat vaihtoehdot huostaanotetuille lapsille, mutta sijaisperheitä ei ole riittävästi tarjolla
ja etenkin romanilasten sijoittuminen heidän kulttuurinsa
tuntevaan perheeseen on valitettavasti hyvin harvinaista.
Romanikulttuurissa suvun ja
perheen merkitys on vahva ja
se luo paineita lapsen sijoituspaikalle”, Hanna pohtii.
Päiväkummun lastenkodin
ammattitaitoisen henkilökunnan joukossa on myös romanikasvattajia ja siitä on ollut
suuri hyöty, kun valtaväestöön
kuuluvaa henkilökuntaa on perehdytetty romanikulttuuriin.
Henkilökunta myös osallistuu
lasten kanssa heille soveltuviin
romanitapahtumiin ja seminaareihin aina, kun se on mahdollista.
”Se on jatkuvaa uuden oppimista. Tässä meitä auttaa myös
tiivis yhteistyö sijoitettujen lasten vanhempien ja sukulaisten
kanssa. Romanikulttuurissa on
runsaasti omia tapoja ja sääntöjä, joiden merkityksen tietäminen on tärkeää. Mikäli romanilapsi kasvaa kodissa, jossa
ei tunneta romanikulttuuria, on
mitä todennäköisimmin edessä
ongelmia siinä vaiheessa, kun
lapsi aikuistuu.”

Tukea sijoituksen
jälkeenkin
Päiväkummun vierasmökis-

Kesän
mukavat
muistot

P

äiväkummussa on juuri
lopeteltu aamu-ulkoilut
ja keittäjä on loihtinut
lounaan tarjolle. Talon pienimmät tytöt parkeeraavat

nukenvaunut siistiin
riviin terassille ja isompien lasten pelivehkeet
ja pyörät viedään talon
seinustalle.
Koulun alkuun on
vajaa viikko ja talon
lapset ovat palaamassa arkeen. Tuoreessa
muistissa ovat kesän
kohokohdat. Kärjessä
on tietenkin perheen

ja sukulaisten tapaaminen, mutta
hauskoja hetkiä on
ollut talon lasten ja
ohjaajienkin kesken.
”Me ollaan käyty
paljon uimassa ja
tavattu kavereita.
Sitten me tehtiin
laivamatka Tukholmaan ja käytiin
Gröna Lundissa. Oli
hauskaa”, isommat
lapset kertovat.
Pienemmät lapset
ohjaajineen suunnistivat Imatran
kylpylään, kävivät
ihmettelemässä
Lappeenrannan
hiekkaveistoksia ja
leikkimässä Angry
Bird-puistossa.
Isommat lapset
odottavat jo koulun
alkua ja kavereiden
tapaamista. Hämeenkosken koulun
opettajilla on ollut
vuosikymmeniä
hyvä yhteistyö Päiväkummun kanssa

sä on viettänyt viikonloppua
useita romaniperheitä. Etenkin
silloin, kun lapsella on edessä
sijoituksen päättyminen ja paluu kotiin, on tärkeää, että se
tapahtuu sijoituspaikan tuella.
Perheen yhteiset viikonloput
vierasmajassa ovat mitä parhain ponnahduslauta lapsen
kotiin siirtymiselle.
”Yhteistyö jatkuu tämän jälkeenkin. Tuemme perheitä tarpeen mukaan vielä kotonakin.
Käymme vierailulla ja pidämme muutenkin yhteyttä”, Hanna kertoo.
Päiväkummulla on myös tukiasunto Hämeenkoskella ja
tälläkin hetkellä siellä asuu talosta itsenäistä elämää opettelemaan lähtenyt nuori mies.
”Hän tekee meille puutarhatöitä ja pieniä remonttihommia.
Meille on suuri ilo nähdä täältä lähteneiden lasten löytävän
paikkansa työelämässä ja perustavan oman perheen”, Hanna toteaa.

Jatkuva koulutus on lastensuojelutyössä tärkeää ja koulutukseen panostetaan myös
Päiväkummussa.
”Henkilökuntamme on saanut vuoden kestävän omaohjaajakoulutuksen ja nyt on
vuorossa vuoden kestävä psykiatrisen osaamisen koulutus.
Itse olen mukana Hämeen ammattikorkeakoulun Jet-koulutuksessa eli kyseessä on johtamisen erikoisammattitutkinto”,
Hanna kertoo.
Anneli Enqvist

Jatkuvaa koulutusta
Romano Mission lastensuojelun
johtoryhmä ohjaa ja kehittää
Päiväkummun lastensuojelutoimintaa. Säännölliset työpaikkapalaverit, Tyky-päivät,
liikuntaedut, työnohjaus ja kehityskeskustelut ovat keinoja
joilla huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta vaativassa
työssään.

ja lastenkodin romanilapset ovat tasavertaisia muiden oppilaiden
joukossa.
”Meillä on paljon hyviä kavereita koulussa
ja me tavataan niitä
vapaa-aikana täällä Päiväkummussa tai kylillä.
Ihan kiva koulu”, isommat lapset kertovat.
Talon vanhin nuori
on nyt 16-vuotias. Hän
kertoo olleensa Päiväkummussa lapsena
jasen jälkeen viettänyt
vuosia muualla. Noin
vuosi sitten hän toivoi
pääsevänsä takaisin
Päiväkumpuun.
”Halusin tänne takaisin, koska täällä saan
olla yhteydessä romaneihin ja elää romanikasvatuksen piirissä.
Minulla on romaniystävien lisäksi suomalaiskavereita ja tulen
heidänkin kanssaan
ihan hyvin toimeen”,
hän kertoi.
Murrosikäisen kas-

Työtä rakkaudella

S
Hannan ja Päiväkummussa aikoinaan
asuneen Dimin yhteys on säilynyt jo 10
vuotta, vaikka matkan varrella on molemmilla tapahtunut monenlaista. ”Työ ottaa,
mutta antaa myös, muun muassa läpi
elämän kulkevia ihania ihmissuhteita”,
Hanna sanoo.

vukivut ovat vielä hetken
aikaa tämän nuoren naisen
arkea, mutta vähitellen alkavat hahmottua aikuisuuden haaveet.
”Ammatin haluan saada.
Mieluisia vaihtoehtoja ovat
kokki, parturi-kampaaja tai
kosmetologi.”

ari on yksi Päiväkummun romanityöntekijöistä. Hän
opiskeli Lahden diakonian
instituutissa nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaajaksi.
Sari kuuli alkavasta koulutuksesta tuttaviltaan, kiinnostus heräsi ja internetistä hän haki lisää vastauksia
siihen, mitä koulutus pitää
sisällään. Innostus kasvoi
ja Sari päätti hakea opiskelupaikkaa.
Kohtasitko kulttuurisi
vuoksi ennakkoluuloja
hakiessasi opiskelemaan?
Hiukan jännitti se, miten
muut suhtautuvat kulttuuriini. Kuitenkin ajan kuluessa ja tilanteiden edetessä
minun ja opiskelukavereiden välinen jää murtui.
Kyseisessä instituutissa
oli aiemmin opiskellut
romanioppilaita, joten en

ollut kovin ”suuri ihme”
opettajille ja muulle henkilökunnalle. En kokenut
olevani eri tasolla oleva
opiskelija koulussani.
Oletko missään vaiheessa kokenut syrjintää?
Työharjoittelupaikkoja
hakiessani törmäsin syrjintään. Opiskelukavereitten ja opettajan tuella
sain kuitenkin uuden,
mukavamman paikan
työharjoittelun ajaksi.
Arjessa syrjintä on kuitenkin vielä vahvasti
mukana.
Oliko Päiväkumpu sinulle ennestään tuttu
paikka? Mitä työhösi
kuuluu?
Olin kuullut aiemmin Päiväkummusta.
Työhöni kuuluu lasten
ohjaaminen, hellyyden ja

rakkauden osoittaminen.
Kuinka tärkeäksi näet
sen, että romanilasten
parissa työskentelee saman kulttuurin omaava
henkilö?
Erittäin tärkeäksi. Roma-

ni työntekijänä tukee
lasten oman minäkuvan
muodostumista ja kaikinpuolista tietoa omasta
kulttuuristaan. Haluan
jatkossakin työskennellä
romanilasten ja -nuorten
parissa.

Päiväkummussa työskentelevä Sari pitää
erittäin tärkeänä, että romanilasten parissa
työskentelee samaan kulttuuriin kuuluvia
työntekijöitä.

Päiväkummun
lastenkoti

V

iljapeltojen reunustama koivukuja saattelee tulijan Romano
Missio ry:n omistamaan Päiväkummun lastenkotiin, joka sijaitsee
kauniissa 800 neliön suuruisessa vanhassa rakennuksessa. Lastenkoti on
perustettu jo 1957, joten sen suojissa
ovat sadat lapset saaneet eväitä elämäänsä.
Kymmenen hehtaarin alueella on
runsaasti tilaa lasten leikki- ja liikuntapaikoille. Tontilla on myös 65-neliöinen
erillismökki, joka on vieraskäytössä
ja tarjoaa rauhallisen paikan perhetapaamisille ja toimii tarvittaessa myös
tukiasuntona.
Nykyisin lastenkoti toimii 14-paikkaisena, mutta on ollut sellaisiakin aikoja, että pihapiirissä on temmeltänyt
useampi kymmenen lasta ja nuorta.
Romanilasten rinnalla Päiväkummussa
on myös pääväestön lapsia.
Lastenkoti sijaitsee Hämeenkoskella, 30 kilometriä Lahdesta Tampereen
suuntaan.
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Tiedonhalulla

Romanit

moniin tutkintoihin

O

len Inga Angersaari
Kuopiosta. Olen koulutukseltani esiopettaja, sosiaalikasvattaja,
yhteiskuntatieteiden maisteri
pääaineenani sosiaalipolitiikka,
ja kohta toisen kerran maisteri
eri aineessa, eli sosiaalityössä.
Olen myös kirjoittanut suomalaiseen varhaiskasvatukseen
suomenkielisen satukirjan nimeltään Romaniukin satureppu.
Monet saattavat ihmetellä,
miksi olen opiskelut monta tutkintoa ja mistä olen saanut motivaation siihen.
Sain asenteekseni jo lapsuudessa ihmettelyn ja avoimen
tiedonhalun. Monesti ihailin sitä
taitavuutta vuorovaikutuksessa, joka mummollani ja ukillani
oli. He eivät olleet hankkineet
sitä taitavuutta kirjoista, vaan
haasteellisen elämän myötä.
Vanhempani antoivat eväitä
itsetunnon rakennusaineeksi,
vaikkakin jo varhain ensimmäisinä kouluvuosinani törmäsin pääväestön kielteisiin
asenteisiin. Ne tulivat näkyväksi koulukiusaamisen muodossa.
Kiusaaminen aiheutti sen, että
aloin suhtautumaan opiskeluun
kielteisesti ja ajattelin lopettaa

koulunkäynnin jo ala-asteen
lopussa.
Koulun vaihtaminen koitui
minulle hyödyksi. Silloinen
tuleva kouluni oli suuntautunut monikulttuurisuuteen ja
kansainvälisyyteen, joten erilaisuus, minun tapauksessani
romanius, nousi siellä myönteiseksi asiaksi.

Romanilapset
kaipaisivat
kokemuksia
kulttuurinsa
arvostamisesta
Jälkeenpäin olen miettinyt romanilasten kasvualustaa. Monesti vanhemmat ovat kiinni
kiireisessä arjessa ja isovanhemmat ovat kaukana, joten
lapsen on vaikea omaksua
myönteisiä asioita romaniudestaan. Monet arkiset asiat
saattavat aiheuttaa kielteisiä
kokemuksia, joita taas pääväestön lapset tai -aikuiset eivät
useinkaan koe.
Toisen yliopistollisen päättötyöni aiheena on romaniaikuisten turvallisuus ja turvattomuus. Esimerkiksi kaupassa
käynti ruuan ostamisen yhtey-

dessä kuuluu perheiden tavalliseen arkeen niin pääväestöllä
kuin romaniväestöllä. Romaniväestöön kuuluva aikuinen
joutuu kohtaamaan vartijoiden
seuraamista kaupassakäynnin
yhteydessä, romaniaikuinen
saattaa olla arka ja lapsi havainnoi niin romaniaikuisen
kuin ympäristönkin viestejä. Se
ei voi olla heijastumatta heidän
turvallisuus kokemukseensa.
Romanius on ylimääräinen
tekijä jokaisella arkisella hyvinvoinnin osa-alueella niin
harrastuksissa kuin työelämässäkin.
Romanilapsi ja -aikuinen
kaipaisi kokemuksia oman
kulttuurinsa arvostamisesta ja
hyväksymisestä. Romanilapset
kaipaisivat tietoisesti järjestettyjä leirejä, tapahtumia ja juhlia sekä arkista toimintaa, jossa
sukupolvet voisivat olla toisiensa kanssa viettämässä aikaa ja
oppimassa romanikulttuurin
”oikeita” arvoja.

Hyödynnetään
romanien kokemuksia!
Sosiaalialalla työskentelevänä
olen myös miettinyt sitä, miten
vähän käytännössä osataan
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hyödyntää osaamista ja tietoa
siitä, mitä on elää erilaisena
Suomessa. Romaniväestölle on
ehtinyt kertyä 500 vuoden aikana Suomessa kokemusperäinen
tietoa tuosta asiasta.
Tällä hetkellä toimin perinteisesti pukeutuneena sosiaalialan opettajana lähinnä lähihoitajiksi opiskelevien nuorten
ja aikuisten parissa. Olen viihtynyt työssäni nuorten parissa
ja koen tuleeni hyväksytyksi
vastuullisessa tehtävässä.
Monesti meillä on kiinnostavia keskusteluja, jotka antavat

ajattelun aineksia kaikille keskusteluun osallistujille. Silti on
tunnustettava, että romanius
on ylimääräinen tekijä myös
omassa työssäni. Korkea koulutuksenikaan ei riitä poistamaan arjessani kohtaamiani
kielteisiä ennakkokäsityksiä
sen paremmin kuin muillakaan romaniväestöön kuuluvilla henkilöillä, sillä otsassani
ei ole lappua ”akateemisesti
koulutettu”.
Inga Angersaari
Sosiaalialan opettaja

Matkalla hyvään tulevaisuuteen
Luksiaa, opiskelen siellä liiketalouden perustutkintoa.

tekemisiinsä eikä oman päämääränsä saavuttamiseen.

Mitä sinä harrastat?
Harrastan piirtämistä ja musiikkia.

Mikä sinusta tulee isona?
Kun olen valmistunut merkonomiksi aikanani, haluaisin
työskennellä kaupan hallinnon
tehtävissä tai haluaisin perustaa
jonkun oman yrityksen. Isona
haluaisin olla myöskin kuuluisa
ja työskennellä musiikin parissa.

Mitä pidät koulun käynnistä?
Minä pidän koulussa olemisesta. On mukavaa oppia uusia
asioita ja mennä elämässä eteenpäin opintojen myötä. Olen aina
pitänyt koulussa olemisesta ja
aion valmistua merkonomiksi.

Mikä on nimesi?
Nimeni on Ramona Nyman.
Missä asut?
Asun Lohjalla.
Mitä koulua käyt?
Käyn Lohjan ammattikoulu

Miten sinua on kohdeltu koulussa?
Koulussa minua kohdellaan
kuten muitakin oppilaita. Monet
ystävistäni olen tuntunut jo alaluokilta asti. Rasismiin ja muuhun kiusaamiseen on puututtu
heti, jos sellaista on ilmennyt.
Ainahan siihen törmätään, mutta
sen ei pidä antaa vaikuttaa omiin

Millaista Suomessa on elää
romaaninuorena?
Minusta Suomessa on hyvä
asua. Täällä pystyt itse vaikuttamaan tulevaisuuteesi ja siihen
miten sinua kohdellaan. Rasismia
kohtaa melkein päivittäin esimerkiksi myyjien ja vartioiden
taholta kaupoissa, myös kaduilla
keräämme kylmiä katseita ja
karttamista ihmisten ennakkoluulojen vuoksi. Myöskin hyviä
katseita löytyy, kun pikku lapset

ihmettelevät hienoja pukuja.
Mutta ystävällisyys ja hymy auttavat monissa tilanteissa.
Mitä haluaisit sanoa muille
romaninuorille koulunkäyntiin
liittyen? Miksi koulua pitäisi
käydä?
Käykää koulunne ja hankkikaa
koulutus. Ilman koulutusta ja töitä on vaikea elää. Laatikaa itsellenne tavoite ja pyrkikää siihen.
Koskaan ei ole liian myöhäistä.
Tehkää sitä mitä itse haluatte ja
mistä tykkäätte ja muistakaa olla
oma itsenne. Koulutuksen avulla
pystyy elämässä saavuttamaan
asioita, jotka helpottavat elämää
tulevaisuudessa. Siitä tulee hyvä
tunne, kun on saavuttanut tavoitteensa ja saa asettaa itselleen
uuden isomman tavoitteen. Koulutus on tärkeä.
Tamara Nyman

Tutun kouluvirren alkusanoilla toivotan kaikille koulunsa ja opiskelunsa aloittaneille
oikein hyvää alkanutta
lukuvuotta.

K

atsoessani ulos ikkunasta huomaan, että
syksy on tullut. Lämmin kesä on takana ja
sateinen syyskuu on jo hyvän
matkaa käynnissä.
Itselläni on erilainen syksy
edessä, koska en aloita töitä
luokanopettajana, vaan odotan
syyskuussa alkavia erityisluokanopettajan opintojani. Eli
pääsin jatkamaan opintojani
haluamaani opinahjoon, Helsingin yliopistoon. Yes! Odotan
opintoja innolla!
Tämän aamun Facebook-päivityksessä joku ystävistäni kaipasi kesälomaa takaisin. Koulujen alkamisen myötä on paluu
arkeen ja aikaisiin aamuihin
taas täyttä totta.
Kiukuttelevien lasten ja teinarien saanti kouluun ajallaan
voi loman jälkeen olla työlästä.
Arjen rutiinit, aamuherätyksineen ja aikaisine nukkumaan
menoineen, vievät oman aikansa, ennen kuin ne loman jälkeen sisäistää omikseen.

Rohkeasti kiinni
tukeen
Lapsen koulunkäynti ja opiskelu vaatii myös meiltä vanhemmilta paljon. Kun lapsella on
turvallinen koti ja välittävät,
rajoja asettavat vanhemmat,
on lapsen koulunkäyntikin turvatumpaa.
Olkaa kiinnostuneita lapsenne ja nuortenne koulunkäynnistä ja opiskeluista. Pitäkää
yhteyttä lastenne opettajiin ja
osallistukaa koululla järjestettäviin vanhempainiltoihin ja
muihin toimintoihin.
Jos jokin asiaa askarruttaa,
ottakaa rohkeasti opettajaan
tai koululle yhteyttä. Puhumalla
asiat selviävät.
Jos lapsen koulunkäynti tuntuu takkuavan ja oppiminen

vaikealta, tutustukaa koulunne tarjoamiin tuenmuotoihin
– kolmiportainen tuki – ilman
ennakkoluuloja. Tukimuodot
ovat lapsenne koulunkäynnin
tueksi ja parhaaksi. Kun lapsi
saa oppimiseensa tarvitsemansa tuen, niin oppiminenkin on
taas paljon mielekkäämpää ja
palkitsevampaa.

Kiusaamiselle
ehdoton ei
Viime vuosina tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan
romanilasten koulukiusaaminen, sanallinen tai fyysinen, on
aika yleistä. Jokainen kiusaamistapaus on liikaa!
Jos lapsesi joutuu kiusaamisen kohteeksi, ota heti yhteyttä
kouluun. Mitä ennemmin asiaan puuttuu, niin sitä nopeammin sen saa katkaistua. Muista
kuitenkin olla puolueeton ja
tasapuolinen ja opeta lapsesikin siihen. Joskus omassakin
lapsessa voi olla sanomista,
eikä vaan niissä ”naapurin kakaroissa”.
Kun riitatilanteet selvittää
rehellisesti, lapsen oma oikeudentajukin kehittyy siinä. Jokainen kantaa vastuun omista
teoistaan, ei muiden.
Viimeisimpien selvitysten
mukaan yhtenä ongelmana
romanilasten koulunkäynnissä ovat luvattomat poissaolot ja
myöhästelyt. Tämä on aihe, johon törmää aina silloin tällöin,
kun puhutaan romanilasten
koulunkäynnistä.
Meidän romanivanhempien
arvostus koulunkäyntiä kohtaan on noussut ja ymmärrämme hyvin sen tärkeyden.
Samanaikaisesti kuitenkin lapsemme ja nuoremme ovat huomattavan paljon luvattomasti
koulusta pois ja he myöhästelevät aamutunneilta. Tässä on
selkeä ristiriita.
Jos koulussa on jokin oppiaine, josta lapsi ei tykkää, voivat vanhemmat antaa lapselle
luvan olla menemättä kouluun
noina päivinä kun tuota kyseistä ainetta on. Tästä syystä oppilas jää aineissa jälkeen ja hän
erottuu valinnoillaan muusta
ryhmästä. Tämä puolestaan

voi johtaa siihen, että oppilas
syrjäytyy muusta ryhmästä ja
kohta kouluun ei ole enää ollenkaan kiva mennä, kun ei ole
kavereita ja ei osaa tunneilla
mitään.
Hyväksymällä ja edesauttamalla lapsia jäämään turhaan
kotiin ja vaatimalla myöhäisempiä koulupäivän alkamisaikoja, teemme lapsillemme karhunpalveluksen.

Puitteet hyvään
koulutiehen löytyvät
Usein kuulen vanhempien ihmisten muistelevan omaa kouluaikaa. Nuo muistot ovat kauniita, vaikka aika toki kultaa
muistot.
Moni sanoo sen viattoman
lapsuus- ja kouluajan olleen
parasta aikaa omassa elämässään. Ei ollut erityiskohteluita, säännöt olivat samat kuin
muilla. Koulumatkat käveltiin
ja talvella hiihdettiin kovassa
pakkasessa useita kilometrejä,
jotta kouluun päästiin. Eivät olleet vaatteet ja kengät viimeistä
huutoa...
Nyt meillä kaikilla on lämmintä ja puhtautta. Puitteet
koulunkäyntiin ja opiskeluun
ovat kaikin tavoin kunnossa.
Lapsilla ja nuorilla on muotivaatteita. On polkupyöriä ja
mopoja, millä mennä kouluun.
Nytpä ei tarvita muuta kuin
asennemuutosta positiivisempaan suuntaan koulua ja opiskelua kohtaan.
Toivotan kaikille vanhemmille ja huoltajille voimia ja pitkää
pinnaa lastenne ja nuortenne
koulunkäynnin tukemiseen ja
rinnalla kulkemiseen. Se on
meidän vanhempien tehtävä.
Oppilaille tsemppiä ja oppimisen iloa jo alkaneeseen lukukauteen!
Hanna Nyman

Hanna Nyman on riihimäkeläinen
luokanopettaja. Hän valmistui
Helsingin yliopistosta
kasvatustieteiden maisteriksi vuonna
2010. Hän aloittaa tänä syksynä
erityisluokanopettajan opinnot
Helsingin yliopistossa.

Soitin isälleni ja
kysyin onko meillä
muistoja romaaneista
Tampereelta, jossa
synnyin. ”No ei mitään
erityistä – silloin 30-luvulla siellä kesänviettopaikassa pantiin aina
ovet kiinni, jos mustalaiset oli raitilla.” Isä
täytti nyt 90 vuotta ja
hänelle sana mustalainen on osa historiaa.
En minäkään muista
mitään erityistä. Tampereella Kissanmaan
kansakoulussa varmaan oli romanejakin,
mutta en muista mitään rotuun liittyvää
tilannetta. Sittemmin
Helsingissä teini-iässä
jouduin jonkinlaiseen kähinään jonkun tanssipaikan
edessä vähän vanhemman romanipojan kanssa – halusi lainata rahaa. Onneksi olin jo vastaavia harjoituksia
kokenut valtaväestön puolelta ja tiesin, että nopeat jalat
ovat oiva ratkaisu tähän tilanteeseen.
Elämäni vei sitten työhön lasten kanssa ja myös
lastensuojeluun. Nyt tapasin ja tutustuin myös romaneihin. Paljon syrjintää, köyhyyttä ja valkopesua – myös
haluttomuutta ymmärtää – ehkä puolin ja toisin. Mutta
myös iloa ja elämää ...hauskaa porukkaa. Ammatin
myötä myös Mustalaislähetys ja Romano Boodos tulivat tutuiksi.
On selvä, että Suomellakaan ei ole puhdas historia
tämän vähemmistön suhteen. Kielen, koulutuksen tai
tasa-arvon eteen ei ole tehty kuin välttämätön.
Kun sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa käynnistävät nyt syksyllä
2014 lastensuojeluasiakkaiden kokemuksia kartoittavan
selvityksen ennen lastensuojelulakia 1983, olen varma,
että romanilasten kohtelu nousee esille. Hyvä niin ja se
meidän pitää kohdata.
Minulla on ollut mahdollisuus pohtia lastensuojelua
ja vähemmistöjä – siis kaikkea sitä mitä lastensuojelulaki tarjoaa aina avohuollosta huostaanottoon. Meidän
valtaväestön vaihtoehdot ovat melko kömpelöitä vähemmistöille. Sijaisperhehoito ei oikein istu romanien
kulttuuriin, enemmistö lastenkodeista toimii valtaväestön normeilla ja haasteensa on myös perhetyössä.
Vaikea tilanne on myös lapsilla, jotka ovat jossain välimaastossa. Kysymys omasta kulttuurista ja taustasta
on meille tärkeä.
Järkevää olisi vahvistaa romanien omaa osaamista
lastensuojelussa. Tähän riittäisi isompien kuntien yhteinen näkemys asiasta. Eli keskitetään asioita sinne
missä on mahdollisuus kehittää tätä kulttuurillista erityisosaamista ja lastensuojelua.

Romaneilla on myös kadehdittavan vahva sukukäsite. Sieltä voisi löytää myös uusia ratkaisuja lastensuojeluun, riittävällä tuella ja ymmärryksellä tämä
onnistuisi.
Romanilasten lastensuojelussa on kerättyä sosiaalista pääomaa. Mustalaislähetys ja sittemmin Romano
Missio omaavat vahvan historiallisen pääoman. Siellä
on kipeitä asioita, vaikeita juttuja mutta myös onnistumista ja halua auttaa. Annetaan heidän yrittää ja johtaa
tätä asiaa.
Seppo Sauro
Toiminnanjohtaja,
Lastensuojelun Keskusliitto
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Romano Mission
toimintamuodot
Romano Mission toiminta-ajatuksena on
toimia valtakunnallisena lastensuojelun,
sosiaalialan, hengellisen työn sekä koulutusalan palvelujärjestönä romaniväestön keskuudessa. Romano Missio toimii
yhteistyössä ev.lut. kirkkojen, kuntien,
valtion ja eri järjestöjen kanssa.

Lastensuojelutyö
■ Ylläpitää 14-paikkaista lastenkotia
Hämeenkoskella ja 7-paikkaista
pienryhmäkotia Martinkylässä.

Sosiaali- ja diakoniatyö
■ Yleistä ohjausta ja neuvontaa asunto-,
työllisyys-, koulutus- sekä muissa
sosiaalialan kysymyksissä. Lausunnot
viranomaisille sekä luennot.
■ Hengellinen toiminta: mm. romaneille
suunnatut jumalanpalvelukset – myös
romanikieliset.

Projektit
Toimintasuunnitelmia eri sektoreilla.
■ Naisten vuoro (2010–2013):
naisromanivankien kuntoutusja kehittämisprojekti.

Julkaisutoiminta

28.12.1944–2.7.2014

I

pia hän ohjasi näiden harrastusten pariin; kävimme muuan muassa teatterissa Joensuussa syrjäisestä kylästämme asti vaikka linja-autolla.
Irma oli myös ahkera konserteissa kävijä, klassinen
musiikki oli hänen sydäntä lähellä. Irmalla oli lisäksi laaja
valikoima etenkin mustalaismusiikkia.
Elämäntyönsä Irma teki
Romano Mission -lastenkodeissa Tiukulassa ja Päiväkummussa. Lastenkodin
lapset alkoivat kutsua häntä
Impuksi ja tuo kutsumanimi
juurtui sitten meidän lähiomaistenkin käyttöön. Työ lastenkodissa oli Impulle rakas.
Joskus joku lapsi tuli myös
kotiimme Impun mukana ja
me nuoremmat siskot vierailimme varsinkin Tiukulassa,
mutta myös Päiväkummussa.
Vielä viimeisinä elinpäivinään
Imppu muisteli päiväkotien
lapsia, muiden muassa Miaa
ja Okkia, ja mietti, mitä heille mahtaa kuulua. Päiväkoti-

R
ajan jälkeen Irma työskenteli
useiden vuosien ajan sosiaalityöntekijänä Pohjois-Karjalan
keskussairaalassa, josta hän
jäi eläkkeelle neljä vuotta sitten.
Sairastettuaan parin vuoden ajan parantumatonta
sairautta Irma menehtyi kotonaan 2.7.2014. Irma säilytti
viimeiseen asti elämänhalunsa ja -uskonsa. Vaikka sairaus vei voimat, niin hänen
henkensä oli vahva ja usko
Korkeimman johdatukseen
lujittui.
Irmaa jäivät kaipaamaan
siskot ja veljet perheineen,
sukulaiset ja laaja ystäväjoukko.
Irman sisarukset

■ Julkaisee neljä kertaa vuodessa valtakunnallisen Romano Boodos -lehden.

Stipendirahasto

ROMANO MISSIO
Tunnus 5007555
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

■ Myöntää pienehköjä stipendejä
kannustukseksi koulutusta hankkiville
romaninuorille.

Tule haastateltavaksi tutkimukseen!

T

oteutamme sisäministeriön toimeksiannosta tutkimuksen syrjinnän ilmenemisestä ja opinto-ohjauksen yhdenvertaisuuden toteutumisesta koulutuksessa.
Tutkimuksen tärkeänä osana ovat nuorten
haastattelut.
Etsimme alle 29-vuotiaita romanitaustaisia
nuoria, jotka ovat käyneet lukion tai ammatillisen koulutuksen.
Haastatteluissa käydään läpi koulutuskokemuksia, koulutusvalintoja ja siirtymisiä koulutusasteelta toiselle: minkälaisia mahdollisia
esteitä tai opiskelijoiden yhdenvertaisuutta

edistäviä asioita koulutusjärjestelmässä on
esiintynyt koulutuspolulla ja työhön edetessä.
Haastattelut toteutetaan syyskuun aikana
haastateltavan haastattelijan kanssa sovitussa paikassa. Haastattelu kestää noin tunnin.
Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia
ja haastateltavien nimi- ja tunnistetiedot salataan.
Tutkimuksen yhteyshenkilönä ja haastattelijana
toimii Laura Jauhola. Mikäli haluat osallistua,
ole yhteydessä: laura@owalgroup.com tai
050 433 1841.

Palvelukortti
❏

Kyllä, tilaan Romano Boodos -lehden

Lakerikenkiä

(4 numeroa/vuosi, vuosikerta 15 euroa)

❏
❏
❏

Kestotilaus (laskutus vuoden välein)

Koot 39–46. Hinta 59€ + postikulut.
Yhteystiedot: Marko, puh 041 718 8694

Olen uusi tilaaja
Liityn Romano Mission jäseneksi
(jäsenmaksu 20 euroa/vuosi, sisältää
jäsenetuna Romano Boodos -vuosikerran)

Lehden saaja_________________________________

Romano Missiolla myynnissä

Lähiosoite_______________________________________
postitoimipaikka_________________________________
Lehden maksaja, ellei sama kuin edellinen
Nimi____________________________________________
Lähosoite________________________________________
Postitoimipaikka_________________________________
Päiväys ____________________/_______20___________
Paikkakunta_____________________________________
Allekirjoitus_____________________________________
Tilaukset myös puh. (09) 351 1366 klo 9-15)

l Tie omana, keppi turvana
- 135 s. mustalaisista muistettua:
Eero A. Hautala, Pietarsaaren kaup.
julkaisu, 20 euroa
l Suruadresseja kukkaaiheisia, 10 euroa
l Onnittelu- ja
suruadresseja
kukka-aiheisia, 10 euroa
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Romano Mission lastensuojeluyksiköt

Irma “Imppu” Halonen in memoriam
rma syntyi kahdeksanlapsisen sisarussarjamme esikoisena viattomien
lasten päivänä 28.12.1944.
Suurperheessä jokaisen piti
osallistua maalaistalon työntekoon, ja Irma opasti ja ohjasi meitä nuorempia. Hän osasi
organisoida ja jakaa työt tasapuolisesti, ja jokainen tekikin oman osuutensa mukisematta. Työnteko oli kuitenkin
vain pieni osa meidän lasten
elämää; Irma innosti jokaista myös urheilun, retkeilyn
ja kulttuurin pariin jo aivan
pikkulapsesta saakka. Irman
johdolla teimme pitkiä metsäretkiä, joilla merkitsimme
reittejä paperinauhoja käyttäen eksymisen varalta. Nuo
retket olivat pienestä lapsesta jännittäviä ja joskus vähän
pelottaviakin.
Irmaa innoittivat niin kulttuuri kuin urheilu monipuolisesti. Teatteri oli kuitenkin
hänelle rakkain harrastus ja
sitä hän jonkin verran myös
opiskeli. Myös meitä nuorem-
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l Tartu käteeni: Väinö Lindberg,
cd 16,50 euroa
l Romani ja päihdehuollon
palvelut
Opas päihdehuollon ammattilaisille
5 euroa
Kaikista myyntiartikkeleistamme
perimme lähetettäessä lisäksi postikulut

omano Missio ylläpitää
kahta lastensuojeluyksikköä: 14-paikkainen
Päiväkummun lastenkoti Hämeenkoskella ja 7-paikkainen
Kotimäen pienryhmäkoti Sipoossa. Yksiköt toimivat kotina
huostaan otetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitetuille
0–21-vuotiaille lapsille.
Molemmissa yksikössä on
erikoistuttu romanilasten
kasvattamiseen ja perheiden
tukemiseen. Sijoituspaikat soveltuvat erinomaisesti myös
monikulttuuristen ja valtaväestön lasten kodeiksi. Molemmat
yksiköt tarjoavat avohuollon
tukitoimena viikonloppuhoitoa
lapsille sekä lyhytaikaista tukiasumista perheille ja jälkihuoltoa itsenäistyville nuorille.
Lasten- ja pienryhmäkotien
hoito- ja kasvatustavoitteet
noudattavat lastensuojelussa
säädettyjä lakeja ja asetuksia.
Lisäksi Romano Mission lastensuojelutyön tavoitteena on
antaa lapselle ja nuorelle sellainen arvomaailma ja kasvun
tuki, jonka avulla he voivat selviytyä romanina suomalaisessa
yhteiskunnassa.
Lasten kasvua tuetaan yksi-

löllisesti ja jokaiselle lapselle
tehdään henkilökohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma. Jokaiselle lapselle pyritään luomaan mahdollisimman tasapainoinen arki ja elämänrytmi
sekä turvalliset rajat. Perhe- ja
sukulaissuhteiden ylläpitäminen ja hoitaminen ovat tärkeä
osa lapsen hoitoa ja kasvatusta. Molemmat yksiköt tekevät
tiivistä yhteistyötä koulujen
kanssa, jotta lapsen yksilölliset
erityistarpeet osattaisiin ottaa
huomioon.
Jokaiselle lapselle pyritään
löytämään mielekäs ja kiinnostava harrastus. Tämän lisäksi
lasten kanssa osallistutaan erilaisiin seurakunnan järjestämiin tapahtumiin, leireihin ja
kerhotoimintaan sekä romanitapahtumiin ja seminaareihin.
Romanilapsilla on mahdollisuus romanikielen ja -kulttuurin opetukseen molemmissa
yksiköissä. Kotimäen pienryhmäkodissa käy viikoittain musiikkiterapeutti.
Henkilökunnassa toimii romani- ja pääväestöön kuuluvia,
työhönsä sitoutuneita ohjaajia,
joilla on myös vuosien kokemus
perheiden kanssa työskentelys-

tä. Yksiköissä on erityistä asiantuntemusta muun muassa
romanikulttuurista, psykiatriasta, perhe-, päihde- ja mielenterveystyöstä, liikunta- ja musiikkikasvatuksesta.
Henkilöstön työhyvinvointia
tuetaan esimerkiksi tyky-päivillä, säännöllisillä työpaikkapalavereilla, työnohjauksella,
kehityskeskusteluilla ja liikuntaeduilla. Romano Missio tukee
henkilökunnan kouluttautumista, huomioiden yksilöllisiä
kehittämis-/kouluttautumistarpeita. Lyhyempien koulutusten
lisäksi suurin osa ohjaajista on
suorittanut lasten- ja nuorten
erityisammattitutkinnon sekä
vuoden kestäneen omaohjaajakoulutuksen.

Paikkatilanteistamme ja palveluistamme voit kysyä
Päiväkummun
lastenkodista

Kotimäen
Pienryhmäkodista

Hanna Pekonen,
johtaja
p.041-441 6350
paivakumpu@phnet.fi

Susan Ihanainen,
vs. johtaja
p.050-407 4985
kotimaki@romanomisso.fi

Romano Mission
keskustoimistolta
Tuula Åkerlund, toiminnanjohtaja
p.09-351 1366
tuula.akerlund@romanomissio.fi

Toiminnanjohtajan palsta

Pidetään nuorista kiinni!

S

uomessa on puhuttu jo pitkään nuorten syrjäytymisestä. Ongelma on vakava. Stakesin uusimpien laskelmien
ja arvioiden mukaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria on
65 000. Toinen arvio on, että määrä kasvaa
noin tuhannella vuosittain - luvut eivät oikein ole suhteessa keskenään. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja avohuollossa olevien
lasten sekä alle 24-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien nuorten määrät
ovat kasvussa. Se kertoo syrjäytymisuhan ja
syrjäytymisen määrän kasvusta.
Puhetta on paljon, mutta todellisuudessa
yhteisöämme vaivaa puuttumattomuuden
kulttuuri. ”Jokainen hoitakoon itse omat
ongelmansa”. Olemme kadottaneet toinen
toisistamme välittämisen. Sama välinpitämättömyys on tarttunut myös meihin
romaneihin. Osa meidän nuoristamme on
huolestuttavalla tavalla syrjäytynyt. He ovat
väliinputoajia, eivät koe kuuluvansa pääväestöön eivätkä romanien yhteisöön. Monilla
heistä on huume- ja päihdeongelmia. Liian
moni on viime aikoina kuollut yliannostukseen. Romaniyhteisön tulisi omilla paikkakunnillaan kokoontua yhteen ja keskustella
avoimesti nuorten ongelmista, uskallettava reilusti tunnustaa omat virheet, miksi
olemme ajautuneet tähän tilaan ja yhdessä
tulisi etsiä keinoja nuorten auttamiseksi.

Tarvitaan välittämisen lisäksi selkeitä toimenpiteitä ja yhteisiä pelisääntöjä. Nuorten
pahoinvointiin ja syrjäytymiseen on puututtava koko yhteisön voimalla.
Syrjäytymiseen olisi pitänyt puuttua jo
aikaisemmin, ennen sen räjähtämistä käsiin.
On hyväksyttävä todellisuus, jossa eletään.
Huono-osaisuuden ylisukupolvisuuden
kierre jatkuu. Se pitäisi saada katkeamaan.
Mitä voimme tehdä? Tarvitsemme kantavan
kasvatusverkoston. Siinä meitä jokaista tarvitaan, me voimme tukea lähiympäristöömme kuuluvia lapsia ja nuoria, osoittaa heille
välittämistä ja rohkaista oikeaan suuntaan.
Pienten lasten vanhemmille tulisi tarjota
seikkaperäistä perhevalmennusta, neuvolan
tuki on siinä tehtävässä erittäin tärkeää.
On totta, että vähemmistöön kuuluvilla
nuorilla on suurempi riski syrjäytyä koulutuksesta ja työelämästä. Vanhempien
koulutustaso vaikuttaa nuoren valintoihin.
Lapsemme oppivat meiltä joko hyvinvointia
tai pahoinvointia. Lapsen elämä koostuu
monista palasista, kun hän kiipeää ylös
aikuisuuden tikapuita pitkin. Jäädessään
oman onnensa nojaan lapsi tipahtaa tikapuilta. Monet lapset kokevat tänä päivänä
syvää yksinäisyyttä, kärsimystä, hylkäämistä. Tällainen nuori alkaa tuhota itseään
ja ympäristöään. Perusta hyvinvoinnille
on säännöllisyys, riittävä uni ja tavallinen,

turvallinen arkirytmi.
Viime aikoina on nostettu esille lasten kokema
yksinäisyys. Lapsilla on
aikuisen ikävä. Yhdessä
olo lapsen kanssa, aikuisen rakkaus ja tuki ovat
erityisen tärkeitä asioita
lapsen tasapainoiselle kasvulle. Jokaisella
lapsella pitäisi aina olla
saatavilla edes yksi luotettava, pysyvä aikuinen.
Ratkaiseva hetki syrjäytymisuhan alla olevan nuoren kannalta on,
kun pitäisi jatkaa peruskoulusta lukioon tai
ammatilliseen koulutukseen. Liian moni ei jatka kummassakaan. Yksikään nuori ei saa siinä
tilanteessa olla yksin. Romaninuori tarvitsee
erityistä tukea, että hän pyrkisi ammattiin,
johon hänellä on edellytykset ja mielenkiintoa.
Meillä ei ole varaa hukata nuoriamme. Voimaannutetaan nuoret kantamaan vastuuta
itsestään. Aikuistumiseen ja itsenäistymiseen
kuuluvat haasteet. Jos on oikeuksia, on oltava
myös velvollisuudet. Mitä enemmän nuoren
elämässä on suojaavia tekijöitä, sitä pienempi
riski on syrjäytyä. Silloin hän myös oppii kyvyn
selvitä haasteista.
Saatetaan yhdessä lapsi paremmalle polulle!
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Muiden yrittäjien tapaan Petri Mäntyniemen, 40, elämä pyörii
vahvasti työn ympärillä.
Työ ei kuitenkaan ole
arvo, joka painaa vaakakupissa eniten.

Yrittäjän elämänarvot

P

etri avasi elokuun
alussa
Riihimäelle tietokoneita myyvän ja huoltavan liikkeensä.
Hyvinkäällä ja
Joutsenossa liikkeet on avattu
jo muutamaa vuottaa aiemmin.
Yritystoiminta työllistää tällä
hetkellä kymmenisen työntekijää, ja suunnitteilla on avata
lisää liikkeitä.
”Kyllä tämän eteen on pitänyt paiskia paljon töitä,” Petri
tunnustaa. ”Myynnin ja huollon
lisäksi kauppaan kuuluu myös
laitteiden asennus ja ohjattu
käyttöönotto.”
Petri Mäntyniemi näki päivänvalon vuonna 1974 Tukholmassa. Hänelle on jäänyt mieleen, että hän muutti vanhempiensa mukana tiuhaan tahtiin
asuen korkeintaan kaksi vuotta
samalla paikkakunnalla. Välillä
asuttiin Ruotsissa ja välillä Suomessa.

Hyvät Espanjan vuodet
Petrin ollessa yläkouluikäinen
hänen perheensä muutti Espanjan Fuengirolaan. Täällä
Petri jatkoi ruotsinkielistä koulua.
”Tosin minulla oli tuolloin vä-

hän hällä väliä -asenne,” Petri
naurahtaa.
Koulun rehtori otti Petrin
puhutteluun. Hänellä oli auktoriteettia ja viisautta käsitellä
nuorukaista. Rehtori sanoi, että
hänelle oli ihan sama, miten
Petri kävisi koulua; yksityiskoulu saisi maksun oppilaasta
joka tapauksessa. Tämä herätti
Petrissä vastuuntuntoa ja hän
suoritti koulunsa asiallisesti
loppuun.
Petri koki Espanjan ajan kaiken kaikkiaan hyvänä. Siinä oli
maa, jonne hän vielä haluaisi
palata. Petri puhuu suomen
lisäksi sujuvaa ruotsia, espanjaa ja englantia. Espanjassa jo
lapsena tehty uskonratkaisu
vahvistui: Petri halusi luovuttaa
koko elämänsä Jumalan johdatukseen. Sisimmässä vahvistui
syvempi kutsumustietoisuus.

Yrittäjyys osana
luonnetta
Parikymppisenä Petri muutti Suomeen ja reissasi ympäri
maata elättäen itsensä kaupanteolla. Hän koki, että jokin ammatti olisi hyvä olla olemassa ja
kouluttautui vartijaksi, toimien
siinä työssä nelisen vuotta pääkaupunkiseudulla.
Ensimmäisestä työpaikas-

ta hän tosin lensi ulos, juuri
ennen koeajan päättymistä.
Hän oli varma, ettei syynä ollut huonosti hoidettu työ. Hän
teki aina parhaansa romanitaustankin takia, ettei kukaan
pääsisi moittimaan. Juuri tämä
tausta osoittautui tuolloin Petrin kohtaloksi. Esimies ei ollut
tiennyt Petrin olevan romani.
Tämä selvisi viimeisenä viikonloppuna ennen koeajan päättymistä – Petri sai potkut.
”Se oli musertavaa, mutta
sain saman tien töitä toisesta
vartiointiliikkeestä,” Petri kertoo.
Tämän liikkeen johtaja tiesi
Petrin olevan romani, mutta oli
kuullut tämän työmotivaatiosta
ja tunnollisuudesta. Petri nousi
tuossa liikkeessä puolessa vuodessa esimiestehtäviin. Parin
vuoden kuluttua Petri olisi saanut koko vartiointipuolen haltuunsa, niin että hänestä olisi
tullut palvelupäällikkö.

Elämän syvät arvot
Petri kuitenkin kaipasi jo uusia
haasteita. Samalla hän alkoi
huomata itsessään syvän uupumuksen merkkejä. Uupumus
johti tilaan, jossa kaikki oma
voima riisuttiin. Petri oli syvällä
masennuksen syövereissä.

Petri Mäntyniemen menestyksekäs yritys lähti liikkeelle
lehteen laitetusta pienestä ilmoituksesta iskulauseineen. Se
herätti valtavasti kiinnostusta,
ja yritystoiminta alkoi kasvaa.

Tuon pimeyden keskellä hän
koki kuitenkin Jumalan läsnäolon ja rakkauden hyvin todellisena. Tämä rakkaus hyväksyi
hänet sellaisenaan laittamatta
mitään ehtoja.
”Sen rakkauden alla en voinut kuin itkeä,” Petri toteaa.
Petri toipui ja meni aivan toisenlaiseen työhön: raskaisiin
hommiin kylmävarastossa.
”Siinä oli Espanjan asukilla
sietämistä,” Petri nauraa.
Siinä ohessa hän osti Keltaisesta pörssistä erän tietokoneita ja myi niitä.

Yritystoimintaa ja
perhe-elämää
Nykyisen yrityksen it-alan parissa hän perusti jo vuonna
2003 Espoossa asuessaan. Asiakkaina olivat pääosin yritykset. Tähän aikaan löytyi myös
puoliso Tiina. Hän on nyt hoitovapaalla bioanalyytikon työstä,
hoitamassa perheen kahta lasta.
Ensimmäisen lapsen tultua
Petri pisti yrityksensä pöytälaatikkoon ja meni vieraalle töihin.
Hän koki, ettei yrittäjänä jää
perheelle aikaa, vaikka tienasikin näin paremmin.
Vuonna 2010 perhe muutti
Tervakoskelle, ja yritystoiminta

nosti taas päätään. Petrin lehteen laittama pieni ilmoitus iskulauseineen herätti valtavasti
kiinnostusta, ja yritystoiminta
alkoi kasvaa.
Kuitenkaan yrittäjyys pelkästään ei riitä tyydyttämään Petrin sisimmän kaipuuta. Vaikka
yritys pyöri hienosti, niin vuosi
sitten Petri mietti, että tässäkö
tämä elämä nyt oli.
”Mietin, mitä olen oikeasti
saanut aikaa? Kunpa elämäni
voisi tuottaa jotain maallisia
arvoja parempaa. Minulla on
tapana aina antaa kaikkeni sille
mitä teen,” Petri toteaa.
Petri laittoi arvojärjestykseen
elämänsä asioita ja vastasi Jumalan kutsuun kyllä.
”Kyllä. Haluan olla mukana
Hänen valtakuntansa työssä.”
Petri toimii aktiivisesti Hyvinkään helluntaiseurakunnassa.
Kysyttäessä perheen merkitystä, Petri vastaa lyhyesti:
”Se on kantava voima. Perhe
on ihana.”
Haaveena Petrillä on, että
yritystoiminta pyörisi Suomessa pääosin ilman häntä, ja he
voisivat perheenä asua ulkomailla palvelemassa ihmisiä
ajasta ikuisuuteen kestävien
arvojen parissa.
Sanna Hedman
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