
 

 
TSETANES NAAL – KOULUTUSPOLUILLA (ESR, TL 4) 
NEVO TIIJA – UUSI AIKA (ESR, TL 5) 
 
Toteuttaja/osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 
Yhteistyökumppanit/kanssatoteuttajat: Malli on toteutettu yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa 

Palvelumallin/toimintamallin/hyvän käytännön nimi: 
Mahdollisuuksien päivä – Romanien koulutus- ja työllisyysmessut 

Tyyppi (menetelmä, toimintatapa, tapahtumakonsepti, julkaisu tms.): 
Tapahtumakonsepti 

Tavoitteet: 
Yleinen tavoite: Suomen romaniväestön osallisuuden vahvistaminen koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia 
edistämällä sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden tietoisuuden lisääminen liittyen romaniväestöön. 
Romaniväestö: lisää tietoa kouluttautumisvaihtoehdoista sekä työllistymismahdollisuuksista alueella; foorumi 
kontaktien luomiselle; lisää tietoa erilaisista ammateista ja työtehtävistä, jolloin urasuunnittelua on 
mahdollisuuksia laajentaa esim. kulttuurialojen suuntaan; tilaisuus tuoda omaa osaamista ja valmiuksia esille. 
Koulutusorganisaatiot, viranomaiset, muut toimijat: mahdollisuus esitellä palveluja/toimintoja; tilaisuus 
kohdata romaniväestön edustajia ja saada ajantasainen kuva tarpeista ja toiveista; foorumi kontaktien ja 
yhteistyösuhteiden solmimiselle. 
Työelämän edustajat: mahdollisuus esitellä toimintaa ja työmahdollisuuksia sekä luoda kontakteja potentiaalisiin 
työntekijöihin; tilaisuus päivittää tietoisuutta romaneista työntekijöinä, osaajina ja asiantuntijoina. 

Kohderyhmät: 
Suomen romaniväestö sekä koulutusorganisaatiot, työelämän edustajat ja viranomaiset 
Järjestöt ja muut toimijat 
Alueen asukkaat 

Kuvaus: 
Mahdollisuuksien päivä -messutapahtuma tuo yhteen alueen romaniväestön sekä koulutus- ja työelämäkentän 
edustajat. Lisäksi luodaan yhteyttä myös laajemmin palvelukenttään ja sen eri toimijoihin. Messut sinänsä eivät 
ole uusi konsepti, mutta Suomen romaniväestön osallisuuden edistämiseen tätä toimintatapaa ei ole 
aikaisemmin hyödynnetty. 
 
Kun aloite messujen saamiseksi jollekin paikkakunnalle on tehty, aloitetaan varsinaisen tapahtuman 
rakentaminen paikallisen/alueellisen tuotantotiimin kokoamisella (mukaan eri toimijoiden edustajia, tärkeää 
osallistaa alueen romaniväestö alusta alkaen).  Tuotantotiimi jakaa tehtävät keskenään ja sopii messujen 
ajankohdan. Konseptin kehittäjät antavat konsultaatioapua tarpeen mukaan. 
 
Messuja varten hankitaan tilat ja tarvittavat välineet sekä huolehditaan verkoston kokoamisesta. Kutsutaan 
esittelijät ja huolehditaan vastuista liittyen tiedottamiseen ja markkinointiin. Sovitaan ohjelmasta ja mietitään 
esim. juontajat, avaaja, puhujat, panelistit jne. Kartoitetaan muut esiintyjät sekä tarjoilun tuottajat ja pyydetään 
tarvittavat tarjoukset. Laaditaan tapahtumalle budjetti, jota päivitetään tilanteen mukaan. Periaatteena on, että 
alueen toimijat antavat myös rahallista panostusta, jolloin he myös sitoutuvat paremmin tapahtumaan. 
 
Varsinainen messutapahtuma kestää kolme tuntia. Se voi tuotantotiimissä sovitun mukaisesti sisältää 
esittelypöytien tarjoaman infon lisäksi esim. paneelikeskustelua, infotuokioita ja hyvien esimerkkien esille 
tuomista sekä musiikki- ja/tai muuta ohjelmaa. Tapahtumassa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon 
toiminnallisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. 
 
Tapahtuman jälkeen kaikki messujen toteuttamisessa mukana olleet kokoontuvat yhteen käymään läpi ajatukset 
tapahtuman onnistumisesta ja mahdollisista haasteista. Samalla nostetaan esille kehittämisajatuksia tulevien 
tapahtumien järjestämisen varalle. 

Resurssit:  
Tapahtumakonseptin kehittäjät tarjoavat konsultaatioapua koko tapahtuman järjestämisprosessin ajan (aloitus, 
suunnittelu, toteutus, tapahtuman purkutilaisuus). Lisäksi tarvitaan paikallinen/alueellinen tuotantotiimi, joka 
vastaa tapahtuman käytännön toteuttamisesta. 



 
Hankkeet voivat osallistua tapahtuman rahoitukseen sikäli, kun se sopii hankesuunnitelmien raameihin. 
Periaatteena on, että paikalliset/alueelliset toimijat ottavat taloudellisen vastuun tapahtuman toteuttamisesta. 

Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tapahtuman toteuttamisvastuu siirretään mahdollisimman aikaisin järjestävän alueen toimijoille, tarkoituksena 
sitoutuminen konseptiin ja tapahtuman juurtuminen paikkakunnalle. Konseptia kehitetään eri puolilla Suomea 
järjestettyjen messujen ja niistä koottujen kokemusten ja palautteiden perusteella. 

Yhteystiedot:  

 Sari Hammar – Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hanke 
sari.hammar@diak.fi, 040 506 6416 

 Mertsi Ärling – Nevo Tiija -hanke 
mertsi.arling@diak.fi, 040 509 2307 

 Mertsi Lindgren – Taiteen edistämiskeskus 
mertsi.lindgren@taike.fi, 02 953 30858 

Linkit/sosiaalinen media: 
www.facebook.com/romanienosallisuus 

Internetsivut: 
www.romanienosallisuus.diak.fi 

Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa:  
Kyllä 
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