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TIIVISTELMÄ  
  

 

Pudas, Minna & Taimisto, Saija. Rukouksia romanilapsille. De amenge engli – Anna 
meille enkeleitä. Oulu, syksy 2010. 58 s.3 liitettä.                                                                                                                            
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, 
Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK) + diakonin virka-
kelpoisuus + lastentarhanopettajan virkakelpoisuus.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa romaninkielistä hengellistä materiaalia 
romanilapsille. Tuttuja suomenkielisiä rukouksia käännettiin romanikielelle. 
Tavoitteena oli romaninkielisen materiaalin avulla tukea romanilasten hengellisyyttä, 
romanikieltä ja kulttuuria. Suomen romanit käyttävät puhekielenään pääasiassa 
suomenkieltä, jonka seurauksena romanikieli on vaarassa hävitä. Kielen elvyttämistä 
pidetään tärkeänä romanikulttuurin säilymiselle ja romanien identiteetille.  

Tarve romanikielisen lapsille suunnatun hengellisen materiaalin tekemiseen nousi 
romanien tarpeesta. Opinnäytetyön lopputuloksena valmistui tuote, joka on PowerPoint- 
muotoinen rukouskokoelma. Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen ja se tehtiin 
yhteistyössä hengellisen lastensuojelujärjestön Romano Mission kanssa.  

Opinnäytetyö muodostui kirjallisesta raportista ja rukouskokoelmasta. Raportin 
viitekehyksessä käsiteltiin romanikulttuuria, romanien asemaa Suomessa, romanikielen 
merkitystä romanilapsen identiteetille sekä romanilapsen hengellisen kasvun tukemista 
rukouksen avulla. Rukouskokoelma sisältää tunnettuja rukouksia, kuten Isä meidän 
rukous ja Herran siunaus sekä psalmeja. Lisäksi mukana on aamu-, ilta ja 
ruokarukouksia. Virsistä rukouskokoelmaan otettiin virsi Ystävä sä lapsien. 
Evankeliumiteksteistä otettiin mukaan kaste- ja lähetyskäsky, lasten evankeliumi sekä 
jouluevankeliumi.  
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ABSTRACT 
  

 

Pudas, Minna & Taimisto, Saija. Prayers for Romani children. De amenge engli – Give 
us angels. Oulu, autumn 2010. 58 p.3 appendices.                                                                                                              
Diaconia University of Applied Sciences, Diak North Oulu. Degree programme in 
Social Services. Option in Diaconal Social work, Bachelor of Social Services + Deacon 
+ kindergarten teacher competence.  

The purpose of this thesis was to produce spiritual material for Romani children in 
Romani language. Familiar prayers were translated from Finnish into Romani. The 
objective, with help of material in Romani language, was to endorse Romani children’s 
spirituality and Romani language and culture. Romani people in Finland use mainly 
Finnish as their spoken language and as a consequence Romani language is in danger to 
become extinct. Revitalization of the language is considered to be important to help to 
remain the Romani culture and the identity of Romani people.  

The necessity for a spiritual product directed at children originated from the needs of 
Romani people. The outcome of this thesis was a product, which is a collection of 
prayers in a PowerPoint-presentation format. The thesis was originated by the working 
life and was made in cooperation with the child welfare organization Romano Missio.  

This thesis was composed of a written report and the prayer collection.  Romani culture, 
their social position in Finland and significance of Romani language to Romani children 
as well as the endorsement of spiritual growth with prayers were handled in the context 
of the report. The prayer collection consists of familiar prayers like Lord’s Prayer and 
Priestly Blessing and also psalms. Also included are morning, afternoon and mealtime 
prayers. The hymn “Ystävä sä lapsien” was selected from the hymn book. The Great 
Commission (Matt. 28:16-20), Jesus Blesses Little Children (Mark 10:13-16) and The 
Christmas Story (Luke 2:1-20) were taken from the gospels. 
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1 LÄHTÖKOHDAT ROMANIKIELISELLE LASTEN RUKOUSKOKOELMALLE 

 

 

Romanikulttuuri on säilynyt omaleimaisena ja vahvasti perinteitä kunnioittavana 

vähemmistökulttuurina Suomessa jo lähes viiden vuosisadan ajan (Markkanen 2003 b, 

43). Viime vuosikymmeninä romanikulttuuri on alkanut sulautua yhä enemmän 

pääväestön kulttuuriin. Tämän seurauksena romanikulttuurin pelätään menettävän 

ainutlaatuisuutensa ja romanikieli on vaarassa hävitä kokonaan. (Lindstedt, Hedman, 

Huttu, Lindgren, Lindgren, Vuolasranta, Åkerlund & Granqvist 2009 a, 13.) Oman 

kulttuurin merkitys romanien identiteetille, etenkin romanilapsen identiteetin 

kehittymiselle ja sitä kautta lapsen hyvinvoinnille, on merkittävä (Kortteinen 1997, 87– 

88). 

 

Tutut hengelliset laulut ja lapsena opitut rukoukset kantavat läpi elämän. Lapsen 

oppiessa jo pienenä rukoilemaan hän kokee, että kaikissa elämänvaiheissa voi turvautua 

Jumalan huolenpitoon ja hänen elämäänsä tulee vahva hengellinen perusta. Iltarukous 

on useissa kodeissa kristillisen kasvatuksen perusasia. Joka ilta toistuva rituaali 

rauhoittaa lasta ja tuo turvallisuutta. (Komulainen, Peltola, Perälä, Ranta, Ripatti, Särkiö 

& Tiensuu 1998, 24–26.) Romanilapsen oppiessa iltarukouksensa omalla äidinkielellään 

romaniksi on sillä suuri merkitys lapsen identiteetille ja oman kulttuurin arvostamiselle, 

vaikka hän muuten käyttäisikin ainoastaan suomenkieltä. Jeesuskin käytti 

rukouskielenään omaa äidinkieltään arameaa, eikä hepreaa, jota käytettiin silloin 

yleisesti liturgisena kielenä (Simojoki 1980, 9–17).  Martti Luther piti tärkeänä 

uskonpuhdistuksen yhteydessä, että kaikki voisivat lukea Raamattua ja muuta 

hengellistä kirjallisuutta omalla kielellään (Muola i.a).  

 

Keväällä 2007 oli Limingassa rovastikunnallinen seurakuntien työntekijöiden ja 

luottamushenkilöiden keskustelutilaisuus, jossa aiheena oli “ Romanit seurakunnassa”. 

Tällöin tuli esille tarve romaninkielisen hengellisen kirjallisuuden saamisesta, koska 

vain muutama rukous on käännetty romanikielelle.  Myös osa Raamatusta on käännetty 

romaniksi, mutta lapsille suunnattua romaninkielistä hengellistä kirjallisuutta ei ole 

lainkaan. Vuonna 2002 Suomen evankelis-luterilainen kirkko lahjoitti kaikkiin Suomen 

romaniperheisiin seurakuntien kautta romanikielisen Luukkaan evankeliumin ja kirkko 



halusi tällä tavoin kutsua romaneja liittymään lähemmin kirkon toimintaan sekä tukea 

heidän kulttuuriaan ja parantaa romanikielen asemaa (Kirkkohallituksen yleiskirje 

2002).  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa romanilapsille rukouskokoelma, jossa on 

rukouksia, lauluja ja Raamatun kohtia suomen kielellä ja romanikielellä. 

Yhteistyökumppanina projektissa on kristillinen lastensuojelujärjestö Romano Missio, 

joka saa oikeudet jakaa rukouskokoelmaa romaneille ja heidän kanssaan yhteistyötä 

tekeville. Opinnäytetyön tuote jää Romano Mission haltuun eikä sitä julkaista 

opinnäytetyöprosessin aikana.  

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on tuottaa materiaalia romanikulttuurin ja romanien 

hengellisyyden tukemiseksi. Oman kielen arvostaminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen 

sekä rukouselämän vahvistuminen voivat olla tukemassa romanien ja erityisesti 

romanilasten hyvinvointia sekä vahvistamassa heidän identiteettiään. 
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2 SUOMEN ROMANIT 

 

 

2.1 Kulttuuri ja etniset vähemmistöt 

 

Kulttuurin käsitettä on kritisoitu sen epämääräisyyden vuoksi. Kulttuuria voi määritellä 

sellaisiksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opituiksi ominaisuuksiksi, jotka eivät ole 

synnynnäisiä. (Alitolppa-Niitamo 1993, 19.) Kulttuuri on tapa, jolla ihminen jäsentää 

inhimillisen olemassaolon kokemuksen. Kieli on se osuus kulttuurista, jolla kokemukset 

ilmaistaan (Idström & Sosa 2009, 7). On vaikeaa erottaa kieltä kulttuurista ja kulttuuria 

kielestä. Ihmiset oppivat ensimmäisen kielensä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä 

ihmisten kanssa samanaikaisesti, kun he sosiaalistuvat ja kulttuuristuvat siinä 

ympäristössä, jossa asuvat. (Sajavaara 1999, 73–74.) Kulttuuri, jonka sisällä ihminen 

kasvaa, määrittelee ne asiat, mitkä ovat oikein tai väärin. Kulttuuri koostuu niistä 

tiedoista, uskomuksista, moraalikäsityksistä, laeista, tavoista ja tottumuksista, jotka 

ihminen on omaksunut yhteisönsä jäsenenä. (Alitolppa-Niitamo 1993, 19.)  

 

Sanoja kulttuuri ja etnisyys saatetaan käyttää synonyymeina, vaikka ne viittaavat eri 

ilmiöihin. Etnisyys on ihmisen tunne kuulua johonkin ryhmään, kun taas kulttuuri on 

kollektiivinen tietoisuus siitä. (Hautaniemi 2001, 13.) Tavat, perinteet, uskonnolliset 

käsitykset ja maailmankuva voivat olla hyvin erilaisia eri kulttuureista tulevilla 

ihmisillä. Kulttuurierot johtuvat siitä, että eri ihmisryhmät ovat asuneet erillään pitkiä 

aikoja. Etniset ryhmät luovat usein pohjaa yhteiskunnan kerrostuneisuudelle. Toisista 

ryhmistä tulee valtaapitäviä, ja toiset joutuvat yhteiskunnan alimpiin kerrostumiin. Eri 

kulttuurien kohdatessa ihmiset joutuvat sopeutumaan kulttuurin muutoksiin. Etninen 

identiteetti ja kulttuuri välittyvät ihmiselle jo lapsuudessa, ja ne muovaavat 

tiedostamattomasti ihmisen persoonallisuutta oman kulttuurin mukaisesti. (Liebkind 

1994, 21–25.) Oma kulttuurimme on niin olennainen osa arkipäiväämme, että pidämme 

toimintaamme ja ajatteluamme itsestään selvinä ja universaaleina (Lahikainen, 

Punamäki & Tamminen 2008, 10). 
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Suomessa asuvia vähemmistöjä ovat suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, 

juutalaiset, tataarit, vanhavenäläiset ja inkerinsuomalaiset. Näistä saamelaiset ovat ainoa 

Suomessa elävä alkuperäiskansa. Suomessa asuvista ulkomaalaisista suurimmat ryhmät 

ovat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset, somalialaiset, kiinalaiset ja thaimaalaiset. 

(Markkanen 2003 b, 43.) 

 

 

2.2 Suomen romanien historia 

 

Romanit ovat Euroopan suurin ja laajimmalle levinnyt etninen ja kielellinen 

vähemmistö (Markkanen 2003 b, 43). Romaneja asuu kaikissa maanosissa, ja he ovat 

muodostaneet kaikkialla oman marginaaliryhmänsä, jonka perinteet ja kieli poikkeavat 

alkuperäisväestöstä. Romanien arvellaan olevan lähtöisin Intiasta, josta he ovat 

lähteneet vaeltamaan vuosien 300–1000 tienoilla. Yhden teorian mukaan lähdön syinä 

ovat olleet sodat, luonnonkatastrofit ja kastittomuus. (Jäppinen 2009, 10; Opetushallitus 

2008, 10; Forsander & Ekholm 2001, 99.) Toisen teorian mukaan matkalle lähdön 

syynä oli se, että eri maiden elinkeinoelämässä oli sopivia aukkoja. Tätä niin sanottua 

taloudellisen nomadisuuden teoriaa tukee se, että romanit tekivät töitä, jotka olivat ala-

arvoisia ja halveksittuja, mutta silti yhteiskunnallisesti välttämättömiä. (Grönfors 1981, 

18.) Maatalousyhteiskunnassa romanit hankkivat elantonsa erilaisilla töillä kuten 

kaupankäynnillä, kevyillä metalli- ja asesepäntöillä, ennustamisella, hevosiin liittyvillä 

ammateilla, käsitöillä ja kerjäämisellä. Nämä työt ovat edellyttäneet laajoja toiminta-

alueita. Romanien liikkuvuus on lisännyt syrjintää ja epäluuloja romaneja kohtaan, mikä 

on puolestaan vaikeuttanut paikalleen asettumista. (Pulma 2009, 10; Markkanen 2003 a, 

12–13; Grönfors 1981, 34–36; Anttonen 2009, 51.)  

 

Vainot nopeuttivat 1300-luvulta lähtien romanien levittäytymistä Vähä-aasiaan ja 

Eurooppaan. Intiassa he olivat olleet kastittominakin osa yhteiskuntaa, mutta 

Euroopassa he jäivät yhteiskunnan ulkopuolelle. Romanien tumma iho, outo kieli ja 

heidän juurettomuutensa aiheuttivat syrjintää keskiajan Euroopassa. (Grönfors 1981, 

20–28; Ollikainen 1995, 20–21.) Suuri osa Itä-Euroopan romaneista otettiin maaorjiksi, 

joita luostarit kaupittelivat orjahuutokaupoissa. (Fraser 1995, 224–225.) Valtiot säätivät 

lakeja, joiden perusteella romanit olivat lainsuojattomia. Toisen maailmansodan aikana 
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jopa kuusisataatuhatta romania kuoli natsien politiikan seurauksena keskitysleireillä. 

Sodanjälkeisessä Euroopassa jatkettiin romanien syrjimistä ja heidän elämäänsä 

vaikeutettiin. Heitä karkotettiin jatkuvasti paikkakunnalta toiselle ja maasta toiseen. 

(Grönfors 1981, 20–28; Ollikainen 1995, 20–21.) 

 

Romanit ovat saapuneet Suomeen 1500-luvulla pääosin Ruotsin kautta. Suomessa on 

tällä hetkellä yli 10 000 romania (Markkanen 2003 b, 48; Huttu 2005, 321.) Romaneihin 

kohdistetussa valtiollisessa politiikassa on ollut kuluneina vuosisatoina useita eri 

vaiheita ja ristiriitaisuuksia. Romaneja on pyritty toisaalta pitämään valtiollisten ja 

yhteiskunnallisten instituutioiden ulkopuolella, mutta toisaalta heitä on pyritty 

integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Molempiin suuntauksiin on sisältynyt 

assimilaatiotavoite. (Pulma 2006, 195, 201–202; Pulma 2009, 12; Huttu 2005, 322.)  

 

Aluksi romaneihin suhtauduttiin Ruotsi-Suomessa valtion ja kirkon taholta avoimen 

vihamielisesti. Vuonna 1637 astui Ruotsi-Suomessa voimaan laki, jonka mukaan kaikki 

maassa olevat romanit tuli karkottaa ja maahan jääneet voitiin teloittaa ilman 

oikeudenkäyntiä. Tämä niin sanottu hirttolaki kumottiin vasta vuonna 1748. (Ollikainen 

1996, 67; Forsander & Ekholm 2001, 99.) Suhtautuminen romaneihin alkoi muuttua 

vuodelta 1772 olevan lain myötä. Laki tähtäsi jo maassa olevien romanien nopeaan 

sulauttamiseen valtaväestöön. Ne, jotka eivät suostuneet sulauttamistoimenpiteisiin, 

tuomittiin pakkotyöhön. Kiertävät romanit haluttiin saada asettumaan paikoilleen. 

Kiinteiden asumismuotojen merkitystä painotettiin kaiken menestyksellisen toiminnan 

edellytyksenä.(Grönfors 1981, 29–34; Ollikainen 1996, 33–34, 69.) Sulauttaminen 

tapahtui muun muassa ottamalla lapsia perusteettomasti huostaan lasten- ja 

koulukoteihin sekä määräämällä miehiä Viaporin työlaitokseen ja naisia Turun 

kehruuhuoneisiin. Paikoilleen asettautumista tehostettiin soveltamalla romaneihin 

irtolaislakia, jonka mukaan heitä tuli kohdella poikkeuksellisen ankaraa kohtelua 

kaipaavana erityisryhmänä. (Ollikainen 1996, 69; Jäppinen 2009, 15.) 

 

Romanit hyväksyttiin virallisesti suomalaisiksi vuonna 1919, jolloin heille myönnettiin 

Suomen kansalaisuus (Kortteinen 1997, 81). Toisen maailmansodan jälkeiset 

yhteiskunnalliset muutokset, kuten maatalouden koneellistuminen ja urbanisoituminen, 

muuttivat maaseudun töitä romanien kannalta epäedulliseen suuntaan. (Granqvist 2009 

b, 208; Anttonen 2009, 50; Forsander & Ekholm 2001, 101.) Elannon saaminen 
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perinteisillä maaseutuelämään liittyvillä ammateilla ei enää onnistunut. Romanien oli 

lähes ylivoimaisen vaikeaa saada työtä ja asuntoja koulutuksen puutteen ja syrjinnän 

takia. Monet romanit ajautuivat suoranaiseen köyhyyteen ja eroon yhteiskunnasta. Useat 

romanit päätyivät asumaan kaupunkien slummikortteleihin tai kaupunkien liepeille 

kasvaviin teltta- ja hökkelikyliin. (Ollikainen 1996, 74; Pulma 2006, 163.) Arviolta 

kolmannes Suomen romaneista muutti siirtolaisvirran mukana Ruotsiin paremman 

toimeentulon perässä. Monet jäivät Ruotsiin, koska siellä oli helpompi kouluttautua ja 

saada töitä kuin Suomessa. (Markkanen 2003 b, 86–87; Huttu 2005, 340.) 

 

Romaniväestön asemasta noussut keskustelu johti Mustalaiskomitean asettamiseen 

vuonna 1953. Sen tehtävänä oli selvittää romanien sopeuttamista yhteiskuntaelämään, 

heidän työhön sijoittamistaan ja oppivelvollisuuden täyttämistään sekä laatia tarpeelliset 

ehdotukset toimenpiteiksi muun muassa lainsäädännöllä. (Syrjä & Valtakari 2008, 29.) 

Komitea toi uudenlaista ajattelua romanikysymykseen esittäessään, ettei romanien 

ehdotonta sulauttamista pidetty enää ensisijaisena tavoitteena. Romanien olisi annettava 

säilyttää erityispiirteensä, kuten kielensä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain tai hyvien 

tapojen kanssa. Komitea katsoi kuitenkin, että mikäli sulauttamista tapahtuisi, olisi se 

silloin seurausta romaneihin kohdistetuista positiivisista toimenpiteistä ja romanien 

sosiaalisen aseman yleisestä paranemisesta. Komitean ehdotusten toteuttajaksi 

sosiaaliministeriö asetti Mustalaisasiain neuvottelukunnan, joka muutti nimensä 

myöhemmin Romaniasian neuvottelukunnaksi. (Ollikainen 1996, 70–71.) 

 

Suomen valtion ristiriitaisesta ja epäinhimillisestä suhtautumisesta romaneihin kertoo 

sterilointilainsäädäntö, joka oli voimassa vuosina 1935–1970. Laki ei kohdistunut 

tasapuolisesti koko väestöön, vaan kohteeksi joutuivat naiset ja alemmat sosiaaliryhmät. 

1960-luvun lopulla romanit olivat yliedustettuna ryhmänä sterilointilupien ja - 

määräysten suhteen. Osassa tapauksista, joissa romani haki sterilointilupaa, voidaan 

havaita painostusta esimerkiksi viranomaisten taholta. (Häkkinen, Pulma & Tervonen 

2005, 402–414.) Tapauksia, joissa romaninaisia on painostettu sterilisaatioihin, on tullut 

ilmi myös muualla Euroopassa, kuten Unkarissa, Romaniassa ja Puolassa (White 2006). 

 

Assimilaatiopolitiikan kansainvälinen ja kansallinen tuomitseminen johti radikaaliin 

käänteeseen vähemmistöpolitiikassa 1960-luvulla. Vaadittiin uutta politiikkaa, jonka 

tuli täyttää vähemmistöoikeuksien suojelemisen ja vahvistamisen vaatimukset. 
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Vähemmistöjen edustajat ja poliittinen valta muotoilivat yhdessä määrittelyjä, jotka 

koskivat vähemmistöjen etnistä ja kulttuurista luonnetta. Sosiaalisiin ongelmiin, kuten 

asunnottomuuteen, puututtiin niin sanotun positiivisen syrjinnän menetelmillä. Tällöin 

etniseen ryhmään kuuluminen alettiin nähdä sosiaalisia etuuksia ja oikeuksia tuottavana 

oikeutena. (Ollikainen 1996, 72–73.) Vuosina 1975–1981 oli voimassa laki, jonka 

perusteella sekä kunnat että romanit saivat edullisia lainoja asuntoja varten. Lain 

tarkoituksena oli parantaa romanien mahdollisuuksia saada pysyvät asunnot. (Pulma 

2006, 195, 201–202; Forsander & Ekholm 2001, 100.) 1970-luvulla romaniasioiden 

parissa työskenteli jo useita valtiollisia tahoja, jotka työskentelivät asuinolojen, 

huoltolain, koulutuskysymysten ja työllistämisen parantamiseksi. 1970-loppuun 

mennessä romanipolitiikka oli tullut vaiheeseen, jossa romanit tunnustettiin 

kulttuurivähemmistöksi. 1980-luvulla kehitys jatkui painopisteen siirtyessä sosiaalisen 

aseman turvaamisesta romanikulttuurin edistämiseen. (Pulma 2006, 187.)   

 

2000-luvulla romanit ovat Suomessa tunnustettu kieli- ja kulttuurivähemmistöksi. 

Romaniväestön vähemmistöasema on turvattu perustuslakimuutoksessa. Nykyisin 

romanien asioita ajavat useat eri järjestöt ja työryhmät. Yhteisinä tavoitteina on seurata 

romaniväestön asemaa Suomessa sekä pyrkiä parantamaan sitä koulutuksen ja 

työllisyyden edistämisen keinoin. (Junkala & Tawah 2009, 19.) 

 

 

2.3 Romanikulttuurin keskeisimpiä piirteitä 

 

Romanit tarkoittavat kulttuurilla lähinnä tapakulttuuria ja vanhempien kunnioituksen 

ideologiaa (Anttonen 2009, 52). Suomessa romanien keskeisimpinä kulttuuripiirteinä 

ovat säilyneet vähemmistön sisäiseen yhtenäisyyteen ja selviytymiseen liittyvät tavat 

(Kortteinen 1996, 87). Tavoista tärkeimpiä ovat vanhempien kunnioitus ja erilaisten 

puhtaus- ja moraalitapojen noudattaminen. Tapojen noudattamista pidetään suuressa 

arvossa, ja ne liittyvät kiinteästi sosiaaliseen, eri ikäryhmien ja eri sukupuolten väliseen 

hierarkiaan. (Grönfors 1981, 165; Ollikainen 1995, 52; Markkanen 2003 b, 235; 

Anttonen 2009, 48.) Romanien keskinäisissä keskusteluissa saatetaan kiittää tai moittia 

henkilöitä, perheitä tai sukuja tapojen oikeasta tai väärästä noudattamisesta (Markkanen 

2003 b, 10). 
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Romanikulttuurille ominaisia piirteitä ovat kiinteät suhteet perheeseen ja sukuun sekä 

elämäntapa, ammatti, romanikielen taito ja pukeutuminen (Wahlström 1996, 20; 

Grönfors 1981, 165; Anttonen 2009, 48). Näyttävä pukeutuminen on romanien tärkein 

ulkoinen tunnusmerkki. Suomen romanit ovat Pohjois-Euroopassa ainoa romaniheimo, 

joka on säilyttänyt kansallispukunsa arkiasuna. (Huttu 2009, 64.) Pukeutumisen ja 

kielen merkitys ilmenee sekä identifioitumisena ryhmään että rajana pääväestöön 

nähden. Romanivaatetuksen ja kielen käyttö sallitaan vain, jos samalla sitoudutaan 

romanitapojen noudattamiseen. (Hedman 2004, 42.) 14–23-vuotiaana romanitytön 

elämässä tapahtuu tärkeä siirtymisriitti, kun hän alkaa pukeutua romaninaisen 

hameeseen ja asuun (Markkanen 2003 a, 127–128). 

 

Tunne-elämän rikkaus ja voimakkuus on romanikulttuurissa arvostettua (Wahlström 

1996, 20). Musiikki on kuulunut romanikulttuuriin aina vahvana tunteiden ilmaisemisen 

kanavana, sosiaalisena tapahtumana ja osana historiallista kerrontaa. Sitä on esitetty 

yhteisön sisällä erilaisissa tilanteissa, jolloin sillä on ollut vahva merkitys sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. (Huttu 2005, 350.) Suomessa romanimusiikki on pidetty 1950-

luvulle saakka vain romanien omassa käytössä. 1960-luvulle tultaessa useat 

romanimuusikot saivat suurta suosiota myös valtaväestön keskuudessa. (Pulma 2006, 

190–191.) Edelleen on kuitenkin ero romaniyhteisön sisällä soitettavan kansanmusiikin 

ja kaupallisen viihdemusiikin välillä (Huttu 2005, 350). Musiikin ala lienee niitä harvoja 

ammattialoja hevostalouden lisäksi, joille pääsyä ennakkoluulot ja syrjintä eivät 

hankaloita (Anttonen 2009, 15) 

 

Tällä hetkellä keski-ikäisiä romaneja voidaan kutsua romaniperinteen säilyttäjiksi ja 

osittain käyttäjiksi. Keski-ikäiset tuntevat romanitavat hyvin, mutta eivät aina noudata 

niitä käytännössä. Tavat koetaan joko vanhanaikaisiksi, aikansa eläneiksi tai hankaliksi. 

Keski-ikäisten kohdalla näkyy selvimmin menneisyyden ja nykyisyyden sekoittuminen. 

(Kopsa-Schön 1996, 83.) Nuoremmista romaneista suurin osa on kaupunkien 

köyhimpien lähiöiden asukkaita (Markkanen 2003 b, 82, 236). He elävät selvimmin 

”tyhjän päällä”. Heillä ei ole selvää kuvaa menneisyydestä mutta ei myöskään 

tulevaisuudesta. Romanit puhuvat ilmauksin ”kulkemisen aika ja aika kulkemisen 

jälkeen” sekä ”tuolla puolen sotia syntyneet ja tällä puolella sotia syntyneet” silloin, kun 

puhutaan romaniperinteeseen orientoitumisesta ”oikeasta mustalaisuudesta”. ”Oikeista 
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tavoista” ja ”oikeasta mustalaisuudesta” käydään välillä kiihkeääkin keskustelua. 

Tällainen on yleisestikin tyypillistä vähemmistökulttuureiden kehitykselle. (Pulma 

2009, 33). Vanhat romanit ovat romaniperinteen säilyttäjiä ja käyttäjiä, jotka ovat 

sisäistäneet ”oikean mustalaisuuden” (Kopsa – Schön 1996, 82–83.) 

 

 

2.4 Romanikielen merkitys oman kulttuurin ylläpitämisessä 

 

Romanikieli kuuluu nykytutkimuksen mukaan luoteisintialaisiin kieliin. Sen lähimmät 

sukulaiskielet ovat sanskriitti ja hindi. Romanikieli on siirtynyt perinteisesti 

sukupolvelta toiselle puheen ja tarinoiden kautta (Granqvist 2009 a, 50). Romanikieli on 

jakautunut aikojen kuluessa useisiin eri murteisiin, jotka ovat saaneet vaikutteita 

paikallisista kielistä. (Huttu 2005.) Kielen käytön vähenemiseen ovat vaikuttaneet 

yhteiskunnalliset muutokset ja assimilaatiopolitiikka sekä monikielinen ympäristö 

(Granqvist 2007, 18). Yhteiskunnan teollistumisen myötä kaupunkiin muutto rikkoi 

suurperheet eikä kieli siirtynyt enää luonnollisesti sukupolvelta toiselle, vaan se opittiin 

usein vasta myöhemmin aikuisiällä osana romaniyhteisöön kasvamista. (Granqvist 2009 

b, 208; Anttonen 2009, 50.)  

 

Suurimmalla osalla romaneista on suomi hallitsevana kielenä. Romanikielen käyttö on 

vähentynyt siinä määrin, että se on uhanalainen. Joidenkin tutkijoiden mukaan kieli olisi 

jopa kuolemassa. (Lindstedt ym. 2009,6, 11; Granqvist 2007, 18–19.) Hyvin 

romanikieltä puhuvia on enää vain kolmannes Suomen romaneista. Heidän joukkonsa 

on vähentynyt lähes 40 prosenttia viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. (Hedman 

2009, 13.)  

 

Vaikka romanilapsi oppii useimmiten romanikielen vasta toisena kielenään, on sillä 

edelleenkin useita tärkeitä funktioita, jotka liittyvät ryhmänsisäiseen viestintään ja 

yhteenkuuluvuuteen. (Granqvist & Viljanen 2002, 110.) Romanikielen merkityksestä 

puhuttaessa voisi puhua kulttuurikielestä, johon on sitoutunut oman yhteisön arvoista, 

viestintä- ja vuorovaikutustavoista ja eri kulttuurikerroksista kertovaa tietoa. 

Romanikieli on romanilapselle side aiempien sukupolvien ja isovanhempien 

elämäntapaan ja kulttuuriperintöön. (Huttu, Henna, henkilökohtainen tiedonanto 
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22.10.2010.) Kieli ilmentää romanien traditioita ja tapakulttuuria esimerkiksi vanhojen 

ihmisten kohteliaalla puhuttelulla tai tabuna pidettyjen asioitten ilmaisuna kiertoteitse. 

Romanikulttuurissa sekä kielellisen ilmaisun että käytöksen on oltava kunkin henkilön 

aseman edellyttämien käyttäytymiskoodien mukaista. Muutoin henkilö aiheuttaa häpeää 

sekä itselleen että keskustelukumppanilleen. (Granqvist 2009 b, 209.) 

 

Kieli on olennainen osa kulttuuria, ja romanit suhtautuvat kieleensä hyvin 

emotionaalisesti. Romanikielellä on ollut tärkeä merkitys kulttuuri-identiteetin ja 

ryhmän kiinteyden vahvistajana. Toisaalta se on toiminut rajanvetona pääväestöön 

nähden. (Hedman 2004, 42.) Romanikieli on ollut romanien ainoa omaisuus, eikä sitä 

ole haluttu antaa ulkopuolisten käsiin (Åkerlund 2002, 126–127, 129). Kielellä on ollut 

salakielen asema, ja sen opetus ulkopuolisille on ollut kiellettyä (Hedman 2004, 42). 

Romanien viettäessä kiertelevää elämää he yöpyivät usein pääväestön kodeissa. Tällöin 

romanikielellä voitiin antaa kehotuksia, varoituksia ja neuvoja, joita pääväestö ei 

ymmärtänyt. Tämä synnytti kiukkua majoittajissa, koska he eivät tienneet, mistä 

puhutaan. (Granqvist 2009 b, 207; Hedman 2004, 45.) Tässä funktiossa kieli säilyi, 

koska sen käytöllä oli vahva motivaatio (Granqvist 2007 a, 24). 

  

Salakieliasema on vaikeuttanut romanikielen kirjallisen perinteen syntymistä, koska 

kirjallisen muodon on pelätty auttavan ulkopuolisia oppimaan kieltä (Lindstedt ym. 

2009, 13; Granqvist 2007, 24). Tänä päivänä osa romaneista suhtautuu kieliasiaan 

avoimesti. Tämä näkyy muun muassa romanikielen sanakirjan ja opetusmateriaalin 

julkaisuina. Toisaalta kielen arvo korostuu nykyisin, koska muut etnisiä rajoja 

säilyttävät mekanismit ovat heikentyneet. (Suonoja & Lindberg 2000, 40.) 

 

Romanikielen elvyttäminen on aloitettu 1970-luvulla täydennyskoulutuskursseilla sekä 

kansalais- ja työväenopistoissa (Åkerlund 2002, 128). Kielen asemaa on pyritty 

turvaamaan laeilla ja asetuksilla, ja osa romanilapsista saa koulussa romanikielen 

opetusta. Ongelmana on kuitenkin romanikielen opettajien ja opetusmateriaalin vähyys 

sekä kielen vähäinen käyttö romanien arkikielenä. Romanikielen opettajat ovat 

korostaneet sitä, että romanikielen opetus on nostanut lasten itsetuntoa ja oman 

erilaisuuden hyväksyntää. Tämä on vaikuttanut positiivisesti sekä lasten 

koulumenestykseen että heidän asenteisiinsa koulunkäyntiä kohtaan. (Ollikainen 1995, 

59.) Kielen säilymisen kannalta sen käyttö kotona ja perheen kesken olisi oleellisen 
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tärkeää (Lindstedt ym. 2009, 79; Hedman 2009, 27). Anette Åkerlund toteaakin 

artikkelissaan Romaninuorten kieli Suomessa, että romanikielen elvyttäminen voi alkaa 

vasta sitten tehokkaasti, kun sen takana oleva työ on romanien itsensä käsissä ja romanit 

ymmärtävät sen arvon omalle kulttuurilleen (Åkerlund A. 2004, 239). 

 

 

2.5 Romanien sosiaalinen asema  

 

Vähemmistöön kuulumisen vahvuus on sen identiteettiä luovassa merkityksessä. 

Kielteisenä asiana voidaan pitää sitä, että vähemmistön jäsentä ei kohdella yksilönä 

vaan todellisten tai kuviteltujen ryhmäominaisuuksien perusteella. Vähemmistön 

yhteisöt ominaisuudet voivat kääntyä yksilön syrjinnäksi, mutta myös koko ryhmää 

koskevaksi diskriminaatioksi. (Lång & Mohell 1996, 20.) 

 

Vähemmistöasemassa eläminen sisältää useita syrjäytymistä edistäviä tekijöitä. 

Vuosisatoja jatkunut asema yhteiskunnan laidalla saattaa ilmetä itsetunnon alentumana, 

mikä puolestaan voi edesauttaa syrjäytymistä. (Opetushallitus 2008, 15; Nuolijärvi 

1991, 11.) Romanit kohtaavat arkipäivän toiminnoissaan syrjintää ja ennakkoluuloja 

pääväestön kanssa. Pääväestön ennakkoluulot ja syrjintä ovat osaltaan vaikeuttamassa 

romanien työllistymistä ja poispääsyä marginaalista. (Anttonen 2009, 37.) Syrjiminen 

voi johtaa köyhyyden kierteeseen, joka voi siirtyä sukupolvelta toiselle.  

 

Romanien asema suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin parantunut viime 

vuosikymmenten aikana. Lainsäädännön lisäksi siihen ovat vaikuttaneet pääväestön 

ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen eri kulttuureja kohtaan. (Anttonen 

2009, 4; Grönfors & Viljanen 2009, 17–18.) Tästä huolimatta romanit ovat edelleen 

syrjityin etninen vähemmistömme ja heidän sosioekonominen asemansa on heikompi 

kuin muilla suomalaisilla (Lindstedt ym. 2009, 5; Anttonen 2009, 37). Tähän ovat 

vaikuttaneet syrjinnän lisäksi romanien alhainen koulutustaso, muita väestönryhmiä 

huonommat työllistymismahdollisuudet, vähäinen yhteiskunnallinen osallistuminen 

sekä asuttaminen ongelmalähiöihin (Anttonen 2009, 29; Lindstedt ym. 2009, 5). 
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Individualismi ja kilpailuyhteiskunta ovat vaikuttaneet pääväestön lisäksi myös 

romanien elämäntapaan perinteistä yhteisöllisyyttä murentavasti (Markkanen 2003 a, 

232; Junkala & Tawah 2009, 60). Voidaan puhua jopa osittaisesta 

kulttuurihämmennyksestä, kun muutos vei pohjan vanhalta kiertolaiselämältä ja murensi 

kiertolaiselämään liittyneet perinteet (Kopsa-Schön 1996, 89; Pulma 2006, 189). Tämän 

murroksen myötä romanit jäivät monella tavoin yhteiskunnan ulkopuolelle, erityisesti 

työn ja koulunkäynnin suhteen (Markkanen 2003 b, 34). Hyvinvointivaltiollisen 

kehityksen on väitetty sekä auttaneen romanikulttuurin säilymisen edellytyksiä että 

lisänneen romanien riippuvuutta tulonsiirroista (Syrjä & Valtakari 2008, 36).  

 

Romanit ovat tällä hetkellä samankaltaisessa asemassa koulutuksen, työn ja 

osallisuuden suhteen kuin pääväestö 100 vuotta aiemmin. Ensimmäistä kertaa 

romanikulttuurin sisällä tapahtuu sosiaalista jakautumista, jossa koulutus toimii 

keskeisenä jakajana. (Pulma 2009, 33; Anttonen 2009, 30.) Koulutuksen avulla 

tapahtuva sosiaalinen nousu ja poliittinen osallistuminen tarjoavat väylää ”parempaan 

elämään” (Markkanen 2003 a, 120; Anttonen 2009, 34). Tällä hetkellä arvion mukaan 

kuitenkin noin puolet työikäisistä romaneista on työttömänä (Junkala & Tawah 2009, 

19). Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa tutkimuksessa, joka on tehty romanien 

työmarkkinoille sijoittumisen edistämisestä, tutkittiin muun muassa romanien 

asennoitumista työllistymiseen. Työnhakijana olevien romanien mukaan työnsaannin 

ensisijaisena esteenä ovat romaneihin kohdistuneet ennakkoluulot. Muina esteinä 

nähdään koulutukseen sekä ammatilliseen osaamiseen ja työkokemuksen liittyvät 

puutteet. (Syrjä & Valtakari 2008, 65.)  

 

Ritva Anttonen on nimennyt fenomenografisessa tutkimuksessaan ”Manne 

takaraivossa” eri sosiaalisille tasoille sijoittuvat romanit kuuteen ryhmään. Niitä ovat 

edelläkävijät, seuraajat, eristäytyjät, putoajat, lapsuudessa traumatisoituneet ja 

identiteetin etsijät. Nämä Anttosen määrittelemät ryhmät eivät ole vain romaneihin 

sopivia, vaan ne löytyvät myös pääväestön keskuudesta. (Anttonen 2009, 30–32.) Kaksi 

ensimmäistä ryhmää, edelläkävijät ja seuraajat, ovat aktiivisesti yhteiskunnan 

toimintoihin osallistuvia. He ovat useimmiten kouluttautuneita ja käyvät töissä. 

Eristäytyjät elävät vain pienen osan ajastaan romaniyhteisöön kuuluvan lähipiirinsä 

keskuudessa. He ovat usein kouluttautuneita, käyvät työssä ja ovat tekemissä 

valtaväestön kanssa. (Anttonen 2009, 30–32.)  
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Osa kouluttautuneista romaneista on hylännyt romanikulttuurin perinteiset tavat ja he 

ovat jääneet tai jättäytyneet romaniyhteisön ulkopuolelle. Osasyynä oman kulttuurin 

hylkäämiselle on voinut olla romani-identiteetin negatiivinen vaikutus työnsaantiin. 

(Kortteinen 1997, 87.) Kolme viimeistä ryhmää, putoajat, lapsuudessa traumatisoituneet 

ja identiteetin etsijät, voidaan määritellä syrjäytyneiksi. Lapsuudessa traumatisoituneet 

henkilöt ovat useimmiten lapsuudessa tai nuoruudessa otettu huostaan lastenkotiin ja 

nuorisokoteihin (Pulma 2006, 173). He ja heidän lapsensa ovat vaarassa syrjäytyä, 

koska heiltä yleensä puuttuu laaja sidosverkosto ja yhteisön tuki (Grönfors & Viljanen 

2009, 8). Identiteetin etsijät ovat useimmiten ”puoliromaneja”, joiden toinen vanhempi 

kuuluu valtaväestöön. He tuntevat itsensä usein vieraaksi kummassakin kulttuurissa. 

Romanien käsittäminen syrjäytyneiksi ei ole Anttosen mukaan ainakaan yksilötasolla 

onnistunutta. Esimerkiksi romanivanhus voi elää tyytyväisenä perheen ja suvun keskellä 

kotonaan samaan aikaan, kun pääväestön vanhus elää yksinäisenä ja syrjäytettynä 

laitoksessa.(Anttonen 2009, 27–32.) 

 

Romanien yhteiskunnallinen osallistuminen on ollut vähäistä. Se tekee vähemmistön 

asemasta haavoittuvaisen, koska omien asioiden ajamiseen ei ole tarvittavaa poliittista 

valtaa (Viljanen 2003, 65). Romanien joukosta ei ole noussut poliitikkoja muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta. Tähän voivat olla vaikuttamassa varhain solmitut 

parisuhteet ja perheen perustaminen nuorella iällä, jolloin ammatilliset 

etenemismahdollisuudet ovat heikommat. Romanien pelko pääväestöön sulauttamisesta 

sekä oman kulttuuriperimän ja identiteetin heikkenemisestä yhteiskunnallisiin 

toimintoihin osallistumisen myötä voivat olla tekijöitä, jotka vaikuttavat 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen. (Economist 2008; Anttonen 2009, 156; 

Opetushallitus, 2008, 15; Markkanen 2003 b, 13.) Onnistunut integraatio, 

osallistuminen yhteiskunnan taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen elämään sekä 

oman kulttuurin ylläpitäminen edellyttävät sopeutumista sekä vähemmistö- että 

enemmistökulttuurilta ja kulttuurista vuorovaikutusta (Syrjä & Valtakari 2008, 38). 

 

Molemminpuolinen tietämättömyys ja välinpitämättömyys toisen kulttuuria kohtaan 

vaikeuttavat lähentymistä ja aiheuttavat stereotyyppistä leimaamista (Sabour 2003, 

111). Suomalaisen yhteiskunnan muututtua monikulttuurisemmaksi on 

kouluttautuminen, työskentely ja toimiminen tullut helpommaksi 
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vähemmistökulttuurien edustajille. (Junkala & Tawah 2009, 19). Hyvät etniset suhteet 

edellyttävät sekä vähemmistöryhmien sopeutumista yhteiskuntaan että enemmistön 

sopeutumista vähemmistöryhmiin (Anttonen 2009, 35). Lait ja asetukset eivät yksin 

pysty muuttamaan romanien asemaa paremmaksi. Tarvitaan ihmisten aitoa kohtaamista 

ja omakohtaista pyrkimystä tilanteen parantamiseksi. (Anttonen 2009, 37; Florin 2007, 

5.)  

 

 

2.6 Romanilapsen asema suomalaisessa yhteiskunnassa 

 

Romanilapset kuuluvat heikompiosaisten ryhmään Euroopassa. Suurimpia ongelmia 

ovat perheiden krooninen köyhyys, koulutuksen ongelmat, heikko hygienia, 

puutteellinen terveydenhuolto, huono ravinto ja yhteiskunnan rasistiset asenteet. Vain 

harvassa eurooppalaisessa maassa romanilapset ovat yhtä integroituneita valtaväestöön 

kuin Suomessa. Universaali yhteiskunta takaa samat peruspalvelut kaikille. (Friman-

Korpela 2009, 18.) 

 

Suomalainen romanilapsi kasvaa yleisimmin ydinperheessä, yksinhuoltajaperheessä tai 

kasvattilapsena. Romanien keskuudessa kasvattilapsena kasvaminen tai kasvattilapsen 

ottaminen on varsin yleinen ja luonnollinen tapa. Sukuyhteys on romaneilla tiivis.  

Lapsi voi asua monien sukulaistensa luona ilman, että hän kokee olevansa 

vanhempiensa hylkäämä tai että vanhempia pidettäisiin epäonnistuneina. (Markkanen 

2003 a, 97–99.) Romanilasten ja nuorten kasvu- ja elinympäristö sijoittuu kahden 

kulttuurin väliin. Lapsi oppi vanhempiensa esimerkin kautta oman yhteisönsä sääntöjä 

ja normeja. Koulussa ja päiväkodissa lapselle opetetaan yhteiskunnassa tärkeäksi 

koettuja tietoja ja taitoja. (Alitolppa-Niitamo 1993, 21.)  

 

Lapset joutuvat kohtaamaan arkielämässään jatkuvasti haasteita oman kulttuurin 

säilyttämisen ja pääväestöön integroitumisen välillä (Junkala & Tawah 2009, 55–60; 

Opetusministeriö 2007, 19). Suomessa on pyritty turvaamaan laeilla ja asetuksilla 

kaikille ihmisille yhtenäinen tasa-arvo. Tästä huolimatta arkielämän kokemukset voivat 

olla epätasa-arvoisia. Romanilapset joutuvat kohtaamaan ennakkoluuloja, kiusaamista ja 
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pilkkaa valtaväestön keskuudessa viimeistään kouluun mennessä (Junkala & Tawah 

2009, 55–60).  

 

Oman kulttuurin arvomaailman ja käyttäytymisen erot valtaväestön kulttuuriin nähden 

saattavat hämmentää lasta. Lapselle saattaa syntyä ylikorostunut tarve samaistua ja tulla 

hyväksytyksi valtakulttuurin edustajien silmissä. Seurauksena voi olla identiteettikriisi, 

joka heijastuu myöhempäänkin elämään. (Hagert 1997, 112.) Selviytyäkseen tästä 

haasteesta lapset tarvitsisivat myönteisiä samastumismalleja sekä romanitaustaisia 

ihmisiä työskentelemään esimerkiksi kouluissa ja terveydenhuollossa ja 

perhetyöntekijöinä. (Syrjä & Valtakari 2008, 37; Huttu Henna, henkilökohtainen 

tiedonanto 22.10.2010). 

 

Romanilapset ovat osallistuneet päivähoitoon ja esikouluun selvästi pääväestöä 

vähemmän (Syrjä & Valtakari 2008, 130–131). Opetushallituksen tekemän selvityksen 

mukaan vain noin kaksi prosenttia romanilapsista osallistui esiopetukseen vuosina 

2001–2002 (Opetushallitus 2004, 6). Perinteet lasten kotihoidolle ovat voimakkaat 

(Romanomissio i.a.). Romaninainen ansaitsee arvostusta oman kulttuurinsa piirissä sen 

mukaan, kuinka hyvin hän hoitaa perheensä ja lapsensa. Kotona ollessa lapsi kasvaa 

romanikulttuuriin ja omaksuu kulttuurilleen ominaiset tavat. (Suonoja & Lindberg 2000, 

102.) Muita syitä lasten hoitamiseen kotona ovat muun muassa halu suojella lasta 

pääväestön ennakkoluuloilta, jommankumman vanhemman työttömyys tai pelko siitä, 

että lapset omaksuvat liiaksi pääväestön elämäntapaa ja samalla vieraantuvat omasta 

kulttuuristaan. (Romanomissio i.a.; Suonoja & Lindberg 2000, 101.) 

 

Vähäinen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen osallistuminen on kasvattanut 

koulutuksellista eroa pääväestöön. Esiopetuksen tärkeys korostuu romanilasten kohdalla 

suomen kielen taidon, hienomotoriikan sekä päiväkoti- ja koulurutiinien oppimisena. 

(Mustalaisasiain neuvottelukunta 1981, 127.) Suurin osa romanilapsista puhuu 

kotikielenään suomea. Kuitenkin suomen kielen käyttö ja sisältö on erilaista kuin 

koulussa käytettävä kieli. Monet abstraktit käsitteet voivat olla vieraita ja sanavarasto 

voi olla suppeampi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 11; Romanomissio i.a.)  

 

Romanien asenteiden arvioidaan kuitenkin muuttuneen päivähoitoon suhtautumisessa, 

ja osallistuminen varhaiskasvatukseen on lisääntynyt. Tähän on vaikuttanut nuorten 
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romaninaisten hakeutuminen ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja työelämään. (Suomen 

romanit 1999.) Romanit ovat itse panostaneet päivähoitoasiassa vaikuttamalla 

romanivanhempiin (Syrjä & Valtakari 2008, 130). Vuonna 1995 tuli voimaan 

päivähoitoasetuksen muutos, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä 

vähemmistökulttuurin edustajien ja päiväkodin välillä. Käytännössä tämä asetus ei ole 

aiheuttanut laajemmissa määrin toimenpiteitä. (Suonoja & Lindberg 2000, 101.) 

 

Lastensuojelujärjestön Romano Mission kokemusten mukaan erityisesti lasten kannalta 

on menossa jako menestyjiin ja putoajiin (Syrjä & Valtakari 2008, 37). Koulutus on 

tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa romaninuoren asemaan (Opetusministeriö 

2007, 23). Romaniyhteisössä ei ole aiemmin arvostettu koulutusta ja se näkyy edelleen 

alhaisena koulutustasona (Syrjä & Valtakari 2008, 130). Kouluttamattomilla nuorilla on 

heikot edellytykset kiinnittyä yhteiskuntaan. Tämä näkyy muun muassa työttömyytenä 

sekä romaninuorten päihde- ja rikollisuusongelmina. (Pulma 2009, 33.)  

 

Romanilasten koulunkäyntivalmiudet ovat erilaiset kuin pääväestöllä. Heillä on yleensä 

hyvät sosiaaliset taidot, eikä heillä ole vaikeuksia ryhmään sopeutumisessa. 

(Opetushallitus 2004, 27) Romanilasten koulunkäynnissä huolta aiheuttavat luokalle 

jääminen erityisesti kahtena ensimmäisenä kouluvuonna, poissaolot, peruskoulun 

keskeyttäminen, oppilaiden runsas osallistuminen erityis- ja mukautettuun opetukseen 

sekä romanikielen opetuksen vähyys (Opetushallitus 2004, 45). Joiltakin 

romanivanhemmilta saattaa myös puuttua kyky motivoida ja auttaa lasta 

koulunkäynnissä oman puutteellisen koulutushistoriansa vuoksi (Markkanen 2003 a, 

120). 

 

Peruskouluikäisten romanien kohdalla haasteet kohdistuvat sekä opetus- ja 

kouluviranomaisiin että romaniyhteisöön (Syrjä & Valtakari 2008, 132). Koulutuksen 

merkitys on korostunut romaniyhteisössä 1990-luvun jälkeen. Markkasen tutkimuksessa 

Romaninaisen elämänkulku haastatellut ovat iästä riippumatta korostaneet koulutuksen 

tärkeyttä. (Markkanen 2003 a, 114.) Päivähoidossa toimivien työntekijöiden ja 

lastentarhanopettaja- ja opettajakoulutuksen monikulttuurisuusopintojen lisääminen on 

merkittävässä asemassa vähemmistöryhmien päivähoidon ja koulunkäynnin 

onnistumisessa (Suonoja & Lindberg 2000, 102–103).  
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Työskenneltäessä eri kulttuurista lähtöisin olevan henkilön kanssa, on tärkeää olla 

tietoinen siitä, miten omat kulttuuriset tekijät ohjaavat ajattelua, käyttäytymistä ja 

käsityksiä oikeasta ja väärästä. Tämä auttaa ymmärtämään sitä, että kaikkien ajattelu, 

käyttäytyminen ja ajatukset eivät perustu samanlaiselle maailmankuvalle. 

Ammattilaisten tulee myös tiedostaa omat toisiin kulttuureihin kohdistamansa 

ennakkoluulot ja stereotypiat. (Alitolppa-Niitamo 1993, 168.) 
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3 DIAKONIA JA HENGELLISYYDEN TUKEMINEN 

 

3.1 Diakonia  

 

Diakonian keskeinen sisältö konkretisoituu kultaisen säännön etiikkaan, jossa ihminen 

velvoitetaan rakastamaan lähimmäistä ja ottamaan huomioon hänen tarpeensa. Sama 

ajatus tulee esiin Vanhan testamentin kymmenessä käskyssä ja Jeesuksen opettamassa 

rakkauden kaksoiskäskyssä. Rakkaus velvoittaa asettumaan toisen asemaan ja 

ajattelemaan asioita hänen kannaltaan. Kultainen sääntö velvoittaa yhteyteen toisten 

kanssa. Tämä konkretisoituu diakoniassa esimerkiksi taloudellisena avustamisena tai 

leiritoimintana. Diakonialla ja yhteiskunnan sosiaalisella avustamisella on sama 

pyrkimys, sillä lähimmäisen rakastaminen on myös yhteiskunnallisen lainsäädännön 

eettinen mitta. Diakonialla ei ole suuria taloudellisia mahdollisuuksia auttamistyöhön 

eikä sen tarkoitus ole korvata yhteiskunnan vastuuta kansalaisista. (Laulaja 2002, 61 -

67.) Diakonian etuna on auttamisen joustavuus, asiakkaan vaikuttamismahdollisuus 

omien asioiden käsittelyyn sekä ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen (Paajanen 

2008,43). Jumalanpalvelus on keskeinen diakonian ulottuvuus ja silloin diakoniasta 

tulee koko seurakunnan yhteinen tehtävä (Veikkola 2002, 117 - 119). 

 

Seurakuntadiakonian uranuurtaja Otto Aarnisalo määrittelee diakoniaa niin, että se on 

kristillisen seurakunnan viranomaisesti järjestetty, vapaa, saarnatoimen rinnalla ja sen 

tueksi tapahtuva laupeudentoimi. Aarnisalo näkee diakonian tehtäväksi toimia 

"äänettömän hädän puolesta" ja etsiä "hädän äärimmäistä päätä". Kirkon 

yhteiskunnallisena tehtävänä on pyrkiä saamaan aikaan ja vahvistamaan sellaisia 

yhteisöjä ja rakenteita, joissa voidaan edistää hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja 

oikeudenmukaisuutta. Yhteiskunta rakenteineen on olemassa viime kädessä siksi, että 

Jumalan hyvät teot ja lahjat, kuten elämän perustarpeet, rauha, turvallisuus ja 

oikeudenmukaisuus, tulisivat kaikkien niitä tarvitsevien osaksi. Luomiseen perustuva 

yhteisöllisyys ja kristillinen diakonia sisältävät monia yhteisiä piirteitä, mutta eivät 

kuitenkaan ole sama asia. (Diakonian strategia 2010, 11.) Lutherin mukaan ihminen ei 

voi toimia Jumalan tai itsensä hyväksi, vaan on toimittava ja kärsittävä lähimmäisten 

hyväksi. Usko synnyttää rakkauden, joka kohdistuu maailmaan, tekoihin ja 



  23 

lähimmäisiin. Lutherin mielestä lähimmäisen rakastaminen on kaikista ”hengellisin 

käsky”. (Elenius 2003, 113–119.)  

 

Diakoniatyössä kirkko toteuttaa perustehtäväänsä tukemalla osallisuutta ja auttamalla 

niitä, joita ei muutoin auteta sekä edistämällä ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden 

toteutumista (Veikkola 2002, 123). Diakonia on lähimmäisen huomioon ottamista, 

auttamista ja palvelua. Jeesus antoi esimerkillään mallin asettua niiden ihmisten rinnalle 

ja avuksi, jotka olivat muiden hyljeksimiä ja syrjässä olevia.  Hän kertoi vertauksen 

Laupiaasta samarialaisesta, kun häneltä kysyttiin, kuka on ihmisen lähimmäinen. 

(Veijola 2002, 25.) Vanhassa testamentissa on kehotus rakastaa maahan tulevia 

muukalaisia sortamisen sijaan (Koskenvesa 2002, 36; Riekkinen 1994, 27). 

 

Diakoniatyö jaetaan diakoniseen hoitotyöhön ja diakoniseen sosiaalityöhön, joissa 

molemmissa on keskeisintä hengellinen tukeminen. Diakonisessa hoitotyössä on 

keskeistä läsnäolo, vuorovaikutus, kokonaisvaltaisuus, lähimmäisenrakkaus ja toivon 

näköalan luominen. Siihen kuuluu myös rukous ja sielunhoito. (Gothoni & Juntunen 

2010, 47.) Diakoninen sosiaalityö on hengellisen työn lisäksi ihmisen kokonaisvaltaista 

auttamista, taloudellista avustamista, verkostoitumista sekä vaikuttamistyötä ja 

palveluohjausta. (Gothoni & Juntunen 2010, 53–56.) 

 

Diakonisen työn toimintakenttää voidaan tarkastella yksilö-, perhe- ja yhteisötyön 

näkökulmista. Diakonisessa yksilötyössä kohdataan ihminen ja autetaan häntä 

kokonaisvaltaisesti. Diakoniatyöntekijä auttaa emotionaalisesti, hengellisesti, käytännön 

avun kautta sekä toimii tarvittaessa asiakkaan asianajajana ja puolustajana. Keskeistä 

yksilötyössä on nähdä ihminen Jumalan luomana, asettua toisen ihmisen asemaan ja 

välittää ihmisille Jumalan armoa ja rakkautta. Diakoniatyöntekijän tulee toimia 

asiakaslähtöisesti moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa. (Rättyä 2009, 85– 88.)  

 

Diakonisessa perhetyössä perhe nähdään yksilöistä koostuvana kokonaisuutena, 

vuorovaikutusyksikkönä ja voimavarana. Keskeisiä diakonisen perhetyön periaatteita 

ovat tasavertaisuus, perhelähtöisyys, kiireettömyys, realistisuus ja yhteistyö. Perhetyön 

työmuotoja ovat vastaanotot, kotikäynnit, ryhmätoiminta, lapsi- ja nuorisotyö sekä 

perheen käytännöllinen ja emotionaalinen tukeminen. Diakonista yhteisötyötä tehdään 

esimerkiksi sairaaloissa, palvelutaloissa, päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa ja 
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vankiloissa. Yhteisötyön periaatteita ovat yhteisölähtöisyys, kollektiivisuus ja yhteistyö. 

Tärkeimpiä menetelmiä yhteisötyössä ovat muun muassa ryhmätoiminta, erityisryhmille 

suunnattu työ sekä osallisuuden tukeminen. (Rättyä 2009, 94–102.) 

 

Lapsidiakonian näkökulmasta lasta lähestytään tasavertaisesti, ja hänen kanssaan 

pyritään luontevaan ja luottamukselliseen dialogiin. Lapsidiakoniassa lapsi nostetaan 

auttamistyön keskiöön ja keskeistä on lapsen nähdyksi tuleminen ja turvallisuuden 

lisääntyminen. Lapsen on tärkeä saada kokemus, että hänet hyväksytään ja että häntä 

arvostetaan omana itsenään. Myös erilaiset lapsille tarkoitetut toiminnot, kuten 

vertaisryhmät tai riskiryhmille suunnatut kerhot, ovat osa lapsidiakoniaa. (Jääskeläinen 

2002, 196–199; Mattila 2003, 15 –20.) 

 

 

3.2 Rukous hengellisyyden tukena 

 

Rukous on keskeinen osa ihmisen hengellisyyttä. Rukous on ihmisen puhetta Jumalalle. 

Jumala loi ihmisen yhteyteensä, ja tästä johtuen ihmisellä on Jumalan kaipaus. Ihmisellä 

ei ole muuta tapaa tyydyttää kaipausta kuin rukoileminen. Se voi olla Jumalan etsintää, 

synnintunnustusta, kiitosta, pyyntöä tai tuskanhuutoa. Se voi olla myös sanatonta 

huokausta, tutun rukouksen lukemista tai vapaata puhetta Jumalalle. (Katekismus 1999; 

Sinnemäki 1980, 84; Häyrynen 2003, 259.) Rukous edellyttää uskoa ja luottamusta 

Jumalaan. Lutherin mukaan rukous perustuu Jumalan käskyyn rukoilla, kuitenkin niin, 

että se nähdään kuuliaisuuden tekona eikä ansiona. (Jolkkonen 2003, 98–103.) 

 

Raamatussa kerrotaan rukoilevista ihmisistä, ja sieltä löytyy myös paljon opetusta 

rukouksesta. Vanhan testamentin psalmit ovat suurelta osin rukousta. Niissä ihminen 

kääntyy Jumalan puoleen erilaisissa elämäntilanteissaan ja heittäytyy Jumalan 

armollisuuden ja huolenpidon varaan. Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous ja 

Vanhassa testamentissa oleva Herran siunaus ovat keskeisiä rukouksia kirkollisissa 

toimituksissa ja yksittäisten ihmisten rukouselämässä. (Sinnemäki 1980, 84–98; 

Aaltonen 1996, 23.) Katekismuksessa sanotaan rukouksesta, että se on myös Jumalan 

kunnioittamista, hänen kaikkivaltiutensa tunnustamista ja pysähtymistä hänen tutkivan 

ja rakastavan katseensa alle. Ihminen voi rukoilla yksin, toisten kanssa tai yhdessä koko 
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seurakunnan kanssa. Jumala kehottaa rukoilemaan hädässä ja luottamaan hänen 

apuunsa. (Katekismus 1999.) Monet virret ja hengelliset laulut ovat laulettuja rukouksia, 

joissa ihminen puhuu Jumalalle (Raittila 1989, 60). 

 

Vanhemmat voivat esimerkillään opettaa lapsilleen, että kaikissa elämänvaiheissa voi 

asioista puhua Jumalalle. Kristillinen rukouskasvatus herättää lapsen tarpeen ja halun 

rukouselämään, joka on arvokas asia koko elämää ajatellen. Tutut hengelliset laulut ja 

lapsena opitut rukoukset kantavat läpi elämän, tuovat turvallisuuden tunnetta ja auttavat 

turvautumaan Jumalaan. Ne auttavat purkamaan huolia ja synnyttävät kiitollista mieltä. 

(Komulainen, Peltola, Perälä, Ranta, Ripatti, Särkiö & Tiensuu 1998, 24–26.) 

Runomuotoisten rukousten rinnalle on hyvä vähitellen lisätä lapsen omaa puhetta 

elämän iloista, huolista, pettymyksistä ja toiveista. Näin lapsi ymmärtää, että Jumalalle 

voi puhua kaikista asioista. On tärkeä, ettei Jumalasta tule lapsen mielessä kaikkien 

toiveiden täyttäjää, vaan että myös lapsi ymmärtäisi sanat: ”Tapahtukoon sinun 

tahtosi.” (Eskelinen 1983, 34–35.) 

 

 

3.3 Lapsen hengellisyys 

 

Jeesus asetti lapsen uskon esikuvaksi. Lasten evankeliumissa ihmisiä muistutetaan siitä, 

että ihmisten on tultava lasten kaltaisiksi päästäkseen sisälle Jumalan valtakuntaan. 

(Mark. 10: 13–16.) Evankelis-luterilaisessa kirkossa lapset kastetaan kolmiyhteisen 

Jumalan nimeen ja näin heidät liitetään seurakunnan yhteyteen. (Komulainen ym. 1998, 

22.) Kasteen sakramentti perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Jeesus sanoi Matteuksen 

evankeliumin mukaan: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja 

kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan 

kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” (Matt. 28:18–20.) 

 

Kodin merkitys lapsen hengellisyyden tukemisessa ja kristillisessä kasvatuksessa on 

merkittävä. Iltarukouksen opettaminen, kirkkovuoden vietto ja jumalanpalveluksiin 

osallistuminen ovat useimmissa kodeissa kristillisen kasvatuksen perusasioita. 

Iltarukous luo hyvät edellytykset myönteisen jumalakuvan syntymiselle, koska iltahetki 

on turvallinen ja läheinen. Näin lapsen mielikuva Jumalastakin muodostuu läheiseksi ja 
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lapselle tulee luottamus Jumalan huolenpitoon. (Huotari 1992, 203; Komulainen ym. 

1998, 23–24; Eskelinen 1983, 30–35; Jokela 2004, 160.) Kristillinen kasvatus on 

pohjimmiltaan lapsen rakastamista, huolenpitoa ja turvallisen lapsuuden antamista. 

 

Lapset pohtivat elämän alkuun ja loppuun liittyviä kysymyksiä, ja silloin vanhemmilta 

vaaditaan aikaa ja avoimuutta lapsen kysymyksille ja pohdinnoille elämän suurista 

kysymyksistä. Kun lapselle muodostuu luottavainen suhde aikuisiin ja hänellä on 

myönteinen kuva muista ihmisistä, hän myös oppii helpommin luottamaan taivaalliseen 

Isään ja saa hyvän pohjan jumalasuhteelle. (Komulainen ym. 1998, 23–24; Eskelinen 

1983, 30–33; Kantola 2004, 116.) 

 

Lapsi kohtaa uskonnollisuutteen liittyviä asioita esimerkiksi kirkollisissa juhlissa, 

perhejuhlissa ja kirkossa käynnin yhteydessä sekä kotona harjoitettavan 

uskonnollisuuden, kuten rukoilemisen yhteydessä. Uskonnollisten kokemusten 

syntymiseen vaikuttavat muun muassa sävy, jolla uskon asioista puhutaan, läheisten 

ihmisten asennoituminen uskonnollisuuteen, lapsen ihmissuhteet sekä uskonnollisten 

virikkeiden laatu ja määrä. Lapsi on ajattelussaan konkreettinen, ja hän ymmärtää 

Jumalan ihmisen kaltaiseksi. (Eskelinen 1983, 30–33.)  

 

Evankelis-luterilaisen kirkon lapsityö perustuu kastekäskyn velvoitteeseen opettaa 

lapsia. Se tarkoittaa lapsen hoitamista seurakuntayhteydessä, jolloin hänet otetaan 

huomioon ja hyväksytään ainutlaatuisena ihmisenä. Lapselle seurakuntayhteys 

merkitsee yksinkertaisimmillaan yhteyttä aikuisiin ja toisiin lapsiin Seurakunnat 

järjestävät lapsille monenlaista toimintaa. Pyhäkoulutyö on perinteisin lapsityön muoto, 

ja sitä voidaankin ajatella lasten jumalanpalveluksena. Pyhäkoulun sisällössä 

noudatetaan kirkkovuoden järjestystä aiheineen ja teksteineen. Päiväkerhossa lapsille 

tarjotaan virikkeitä ja ikätovereiden seuraa leikkien, askartelujen, laulujen ja 

liikuntahetkien muodossa. Alku- ja loppuhartaudessa hiljennytään yhdessä. 

Ateriarukous liittää lapsen seurakunnan perheyhteyteen. (Huotari 1992, 203–206.)  

 

Seurakunnat järjestävät lapsille myös pikkukirkkoja, perhekerhoja, leirejä, 

partiotoimintaa, kuorotoimintaa ja retkiä sekä toimivat yhteistyössä koulujen ja 

päivähoidon kanssa. Joulun ja pääsiäisen aikaan useissa seurakunnissa järjestetään 

erityisesti lapsille tarkoitettuja vaelluksia, joissa Raamatun tapahtumat tulevat tutuiksi 
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draaman avulla. (Sakasti evl.fi 2010.) Yhteiskunnan rakennemuutos on tuonut 

lapsityöhön uusia toimintamuotoja, mutta kuitenkin ytimenä on säilynyt hengellinen ja 

diakoninen olemus (Alopeus-Karhunen & Wennermark 2004, 13). 

 

Lapsen hengellisyyden tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty jumalakäsityksen ja sen 

kehittymisen seuraamiseen eri ikäkausina. Tämän alueen tutkimuksen tärkeimmät 

koulukunnat ovat psykoanalyyttinen ja kognitiivinen koulukunta. Psykoanalyyttisen 

koulukunnan kuuluisimpia edustajia ovat Sigmund Freud ja Erik Eriksson. 

Psykoanalyyttisen koulukunnan mukaan isä edustaa lapselle jumalakuvassa lakia ja 

järjestystä ja äiti rakkautta ja turvallisuutta. Uskonnollisesti kypsässä jumalakuvassa 

nämä piirteet täydentävät ja tasapainottavat toisiaan. Taivaan Isästä puhuminen ei 

välttämättä luo kaikille lapsille mielikuvaa turvallisesta ja rakastavasta Jumalasta, vaan 

esimerkiksi lintuemo, joka levittää siipensä poikasiensa suojaksi, voi avata monelle 

lapselle hyvin konkreettisen kuvan turvallisesta Jumalasta. (Tirri 2001.) 

Lapsen spirituaalisen maailman tutkimuksista avautuu kokonaisvaltaisempSi 

lähestymistapa kuin analyyttisesta koulukunnasta. Amerikkalainen psykiatri Robert 

Coles ja englantilainen uskontopedagogi David Hay ovat tämä lähestymistavan 

tärkeimpiä edustajia. Lapsen maailmassa spiritualiteetille herkistäviä tapahtumia voivat 

olla syntymä, kuolema, suru, rakkaus, juhla, epäonnistuminen tai palkinnon saaminen. 

Myös tietyt toiminnat, kuten laulaminen, piirtäminen ja maalaaminen, voivat auttaa 

spirituaalisen herkkyyden tunnistamisessa. On keskeistä käyttää metaforia, symboleja, 

kertomuksia ja liturgiaa. Lapsen spiritualiteettiä ruokkiva uskontokasvatus vapauttaa 

lapsen käyttämään mielikuvitustaan ja herkistymään mysteereille. (Tirri 2001.)  

 

 

3.4 Romanit Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

 

Vahvoista omista kulttuuripiirteistään huolimatta romanit ovat ottaneet vaikutteita 

omaan kulttuuriinsa ja uskontoonsa pääväestön kulttuurista niin Suomessa kuin 

muuallakin maailmassa (Kopsa-Schön 1996, 58; Kortteinen 1997, 86; Pogany 2005, 

19). Intiassa romanit olivat hinduja, ja sen jälkeen he saivat uskonnollisia vaikutteita 

muslimeilta. Kun romanit saapuivat Eurooppaan 1300-luvulla, he noudattivat 
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kreikkalaisia uskonnollisia riittejä ja tapoja. 1400-luvulta lähtien romanit olivat 

kristittyjä. Nykyisten Suomen romanien rituaalisissa puhtaussäännöksissä ja 

moraalilaeissa voi nähdä yhteneväisyyksiä Mooseksen kirjan säännösten kanssa. 

(Kopsa-Schön 1996, 148.) 

 

Suomessa romanien parissa tehty hengellinen työ oli alkujaan selvässä yhteydessä 

valtion asuttamis- ja assimilaatioyrityksiin. Romanien asema vaikeutui merkittävästi 

1560-luvulla, jolloin uskonpuhdistusta tekevä kirkko otti äärimmäisen kielteisen 

asenteen romaneihin, koska romanit eivät käyneet jumalanpalveluksissa eivätkä 

kastattaneet lapsiaan. Heitä syytettiin noituudesta ja rikollisuudesta. Kirkon piirissä 

katsottiin, ettei romaneihin tehonnut kristillinen kasvatus, ja siksi pappeja kiellettiin 

kastamasta, vihkimästä, hautaamasta ja jopa tervehtimästä romaneja. Arkkipiispa 

Laurentius julisti, että kirkon ei tullut olla romanien kanssa missään tekemisissä, koska 

nämä olivat epäkristillistä väkeä, jotka valehtelivat, huijasivat, rosvosivat ja olivat 

irtolaisia ja laiskoja. Kirkonmiesten kielteiseen asenteeseen olivat ilmeisesti olleet 

vaikuttamassa muun muassa romanien ennustuslahjat. (Kopsa-Schön 1996, 144–148; 

Pulma 2009, 12; Pulma 2006, 21–22.)  

 

1600-luvulla evankelis-luterilainen kirkko alkoi suhtautua romaneihin suopeammin ja 

papit saivat luvan kastaa romanilapsia. Papit velvoitettiin taivuttelemaan romaneja 

luopumaan kiertolaiselämästä sekä antamaan lapsensa kristillisesti kasvatettavaksi. 

Vuonna 1906 sai alkunsa vapaakristillisistä herätteistä Mustalaislähetys, joka otti 

tehtäväkseen pelastaa Suomen mustalaiset hengellisestä ja taloudellisesta rappiosta. 

1920-luvulla Suomen evankelis- -luterilainen kirkko tuli mukaan toimintaan, johon 

kuului muun muassa leirejä, sosiaalista lapsityötä ja opintorahatoimintaa. 1970-luvulta 

lähtien uskonnollisuus on vahvistunut Suomen romaniyhteisössä ja voidaan puhua 

tuohon ajankohtaan liittyvistä maailmanlaajuisista mustalaisherätyksistä. Tätä ennen 

uskonnollisuus oli haluttu salata jopa lähipiiriltä ja uskonnollisen identiteetin 

julkituominen oli ollut vaikeaa. (Kopsa-Schön 1996, 144–151.)  

 

Uskonto on yksi Suomen romanien kulttuuri-identiteetin rakenne-elementti. Noin 90 

prosenttia Suomen romaneista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. He osallistuvat 

kuitenkin aktiivisemmin vapaiden suuntien, kuten Helluntaiseurakunnan ja Vapaakirkon 

toimintaan. (Opetushallitus 2008, 23; Kopsa-Schön 1996, 152.) Kopsa-Schönin mukaan 
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romanit kokevat vapaakristillisyyden elävänä, lämpimänä ja romanien luonteelle 

sopivana uskontona, kun taas kirkkouskovaisuus nähdään kylmänä ja yksinäisenä 

uskona, jonka papit ovat etäisiä virkapappeja. Eri vapaakirkolliset liikkeet pitävät 

yhteisiä romanitilaisuuksia, joihin osallistuu romaneja eri seurakunnista. (Kopsa-Schön 

1996, 57.) 

 

Romanit ovat syvästi uskonnollisia, ja uskonto on keskeistä romanien elämässä. He 

kokevat, että usko tuo elämään turvallisuutta ja lohtua. Vaikka perhe ei olisikaan 

uskovainen, uskonasioihin suhtaudutaan kunnioituksella. Uskonnollisuus näkyy 

arkikielen käytössä. Romanien perinteiset tervehdykset ”Tsihko diives”, hyvää päivää ja 

vastaus siihen ”Deevel mo del”, Jumala sen suokoon, kertovat uskonnollisuuden 

merkityksestä romaneille. (Markkanen 2003 b, 189.) Lasten siunaaminen iltaisin ja 

saunassa kylpemisen yhteydessä ovat olleet romanien tapana (Hagert 1997, 109).  

  

Kirkollisista toimituksista hautajaiset ovat romaneille tärkein tapahtuma, ja silloin 

romanit kohtaavat evankelis-luterilaisen kirkon näyttävimmin ja luontevimmin. 

Hautajaisissa noudatetaan yleensä valvojaiskäytäntöä. Valvojaisiin osallistutaan suurin 

joukoin, tavataan kaukaisempiakin sukulaisia, muistellaan vainajaa ja ollaan 

lähiomaisten tukena. Hengellisellä musiikilla on suuri osuus valvojaisiltana 

järjestettävässä tilaisuudessa. Hautajaisten ollessa suuri yhteisöllinen tapahtuma ovat 

ristiäiset ja häät pienimuotoisempia, vain nuorten perheiden keskinäisiä 

juhlatilaisuuksia. Avioliittoon vihkiminen ei ole ollut romanien tapa, vaan salaa 

karkaaminen on ollut tapa osoittaa suvulle, että pari aikoo elää yhdessä. Myöhemmin 

liitto on voitu vahvistaa vihkimisellä, ja tällaisessa tilanteessa vanhempien romanien ei 

ole häveliäisyyssyistä soveliasta olla läsnä. Nykyään vihkimiskäytäntö on yleistynyt 

uskovaisten romanien keskuudessa. (Opetushallitus 2008, 23; Kopsa-Schön 1996, 56.) 

 

Uskovaisista romaneista on tullut uusi ja selvä etnoyhteisöjen rajalla liikkuva ryhmä. 

”Uudestisyntymisen” ja uskoon tulon myötä romanista tulee seurakunnan jäsen, johon 

kuuluu myös valtaväestöä. Perinteisesti romanin yhteisö on ollut perhe, suku ja heimo. 

Uskonnolliseen yhteisöön liittyminen voi aiheuttaa statusmuutoksia ja ristiriitoja 

perinteisten tapakäytänteiden kanssa. Uskoontulo saa usein aikaan uuden elämäntavan 

ja uudenlaisia sosiaalisia ryhmiä. Useimmiten uskossa olevat romaninaiset eivät käytä 

näyttäviä suuria koruja, vaikka ne kuuluvatkin perinteiseen romaniasuun. (Markkanen 
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2003 a, 194). Toisaalta ristiriitaisuudet ja uuden identiteetin epäonnistunut 

muotoutuminen johtavat romaneilla usein uskosta luopumiseen, koska kulttuuri ja 

yhteisö eivät ole tukeneet yksilön uutta uskonnollista identiteettiä ja siihen liittyvää 

käyttäytymismallia (Kopsa-Schön 1996, 156 - 164). 

 

Suomessa järjestettiin vuonna 1995 Romanit ja kirkko -työryhmän aloitteesta 

ensimmäinen jumalanpalvelus, jossa saarna käännettiin romaniksi. Samassa yhteydessä 

silloinen Kirkon diakonian ja yhteiskuntakeskuksen pääsihteeri Juhani Veikkola pyysi 

kirkon puolesta anteeksi tapaa, jolla kirkko on kohdellut romaneja historian aikana. 

(Hedman 2009, 39.) Vuonna 1995 kirkko ja romanit perustivat romanien aloitteesta 

romaniasian työryhmän Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskukseen (Ollikainen 

1995, 32). 

 

Romanit ovat kuuluneet virallisesti diakonian piiriin 1940-luvulta lähtien. Sodan jälkeen 

kristillisen romanityön pääväyläksi ruvettiin rakentamaan Mustalaislähetystä, joka 

muutti nimensä myöhemmin Romano missioksi. Mustalaislähetys luopui tuolloin 

vapaakirkollisesta taustastaan ja solmi tiiviit suhteet valtionkirkkoon. Valtionkirkon 

yhteyteen hakeutumisella tähdättiin romanien pääsemiseen seurakuntadiakonian 

kohteeksi. (Pulma 2006, 164.) Köyhyys, marginalisoituminen ja vähemmistöryhmät 

toivat diakoniaan näkemyksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen välttämättömyydestä. 

1980-luvulla kirkon sosiaalieettisessä keskustelussa puhuttiin jo ”a- ja b-kansalaisista”. 

(Diakonian strategia 2010, 8.) Kirkko on diakonian kautta lähestynyt romaneja ja 

vaikuttanut heidän olojensa parantumiseen (Hedman 2009, 39). Romanien kanssa 

työskentelevät diakoniatyöntekijät pyrkivät kunnioittamaan kulttuurien välisiä eroja ja 

ihmisten oikeutta omaan kulttuuriinsa. Paikallisseurakunnissa diakonia tarjoaa 

romaneille ohjausta, neuvontaa, arjen tukemista sekä kerho- ja leiritoimintaa. (Rauman 

seurakunta 2010.) 
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4 RUKOUSKOKOELMAN TUOTEKEHITYSPROSESSI 

 

 

Tuotekehitysprosessissa on viisi vaihetta. Ensimmäisenä on kehittämistarpeen 

tunnistaminen, jota seuraa ideointi ratkaisujen löytymiseksi, tuotteen luonnostelu, 

kehittely ja lopuksi viimeistely. Prosessi edellyttää eri asiantuntijoiden ja tahojen välistä 

yhteistyötä sekä yhteydenpitoa eri sidosryhmiin. (Jämsä & Manninen 2000, 28–29.)  

 

 

4.1 Kehittämistarpeiden tunnistaminen 

 

Määriteltäessä kehittämistarpeita tulee selvittää kehittämistarpeiden laajuus ja se, ketkä 

kuuluvat asiakasryhmään (Jämsä & Manninen 2000, 31). Keväällä 2007 järjestettiin 

Limingassa rovastikunnallinen seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden 

keskustelutilaisuus aiheesta ” Romanit seurakunnassa”. Tilaisuudessa oli mukana useita 

romaneja sekä lääninhallituksen romaniasioiden suunnittelija. Hän kertoi romanien 

historiasta sekä nykypäivän tilanteesta ja siitä, että romanikielelle on käännetty todella 

vähän hengellistä kirjallisuutta. Perehdyttyämme aiheeseen lähemmin huomasimme, 

että sama asia tuli esiin useissa eri yhteyksissä. Muun muassa teologi Henry Hedman on 

tehnyt selvityksen romanien asenteista omaan kieleen. Selvityksestä kävi ilmi, että 

valtaosa kyselyyn vastanneista uskovista romaneista toivoi lisää helppotajuista 

hengellistä materiaalia. Lisäksi toivottiin enemmän romanikielisiä kirjoituksia 

verkkokäyttöön sekä lapsille suunnattuja opettavaisia tarinoita ja satukirjoja. (Hedman 

2009, 57.)  

 

Näistä lähtökohdista meille kehittyi idea tehdä opinnäytetyönämme romanilapsille 

rukous- ja laulukirja, jossa rukoukset ja laulut ovat sekä romaniksi että suomeksi. 

Innostuimme aiheesta ja koimme, että opinnäytetyönämme tehty rukouskirja liittyisi 

tulevaisuuden työtehtäviimme sosionomeina, diakoneina tai lastentarhanopettajina. 

Meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta romanikulttuurista tai yhteistyöstä romanien 

kanssa. Tämä lisäsi mielenkiintoamme. Saimme perehtyä kulttuuriin, joka on toisaalta 

ollut osa yhteiskuntamme historiaa jo pitkään mutta pysynyt kuitenkin vieraana monille 

pääväestöön kuuluville.  Teimme myös tietoisen valinnan siitä, ettemme halua perehtyä 
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romanikulttuuriin pelkästään tutkimusten ja kirjojen kautta, vaan haluamme lisäksi olla 

mahdollisimman paljon henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa romanien kanssa. 

Uuteen aihealueeseen tutustumisen lisäksi aiheen käytännönläheisyys ja sen 

tarpeellisuus lisäsivät mielenkiintoamme.  

 

 

4.2 Ideavaihe ja tuotteen luonnostelu 

 

Ideointiprosessissa kartoitetaan, millainen tuote vastaa eri tahojen tarpeisiin (Jämsä & 

Manninen 2000, 35). Löydettyämme kiinnostavan aiheen opinnäytetyöllemme, aloimme 

miettiä tarkemmin kohderyhmää, tuotteen sisältöä, ulkoasua ja yhteistyökumppaneita. 

Halusimme tehdä rukouskirjasta sellaisen, että se tuntui romaneista omalta ja heidän 

lähtökohdistaan tehdyltä. Luonnosteltaessa tuotetta päällimmäiseksi nousi ajatus siitä, 

että rukoukset ja laulut ovat tuotteessa häviämässä olevalla romanikielellä, mutta myös 

suomeksi, koska useat romanilapset ja heidän vanhempansa eivät enää osaa 

romanikieltä. Kielen ja romanikulttuurin vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää 

romanikulttuurin säilymisen kannalta. Sillä on myös suuri merkitys romanilasten 

arvostukselle itseään ja omaa kulttuuriansa kohtaan. 

 

Otimme yhteyttä Oulun lääninhallituksen romaniasiainsuunnittelijaan. Hän vahvisti 

ajatustamme idean käyttökelpoisuudesta, antoi meille tärkeitä yhteistietoja ja aiheeseen 

liittyviä tutkimuksia. Ideoimme yhdessä eri vaihtoehtoja rukouskirjan sisällöksi. 

Kirjaidea lähti laajenemaan lapsen eri ikävaiheisiin liittyvistä rukouksista ja virsistä 

kirkkovuoteen ja eri tunnetiloihin liittyviin rukouksiin ja hengellisiin lauluihin.  

Mietimme yhdessä sopivia vaihtoehtoja rukousten kääntäjiksi. Pohdimme myös sitä, 

mistä löytäisimme sellaisen romanitaustaisen kuvittajan kirjalle, joka osaisi kuvata asiat 

oikealla tavalla romanikulttuurin näkökulmasta. Pääväestöön kuuluva ei välttämättä 

osaa ottaa huomioon kulttuurille ominaisia piirteitä ja tabuja.  

 

Tuotteen luonnostelu käynnistyy, kun on tehty päätös siitä, millainen tuote on tarkoitus 

suunnitella ja valmistaa. Tuotteen asiasisällön selvittäminen saattaa edellyttää 

tutustumista tutkimustietoon aiheesta. Tehokkaimmin asiakkaita palvelee sellainen 
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tuote, joka on suunniteltu ottaen huomioon käyttäjäryhmän tarpeet, kyvyt ja muut 

ominaisuudet. (Jämsä & Manninen 2000, 43–47.)  

 

Päädyimme lopulta useiden vaiheiden kautta lähelle alkuperäistä ajatustamme 

rukouskirjan sisällöstä. Päätimme, että yritämme ensisijaisesti löytää vanhoja, 

romanikielisiä rukouksia sekä romaneille läheisimpiä suomenkielisiä rukouksia ja 

rukoussisältöisiä virsiä. Myöhemmin päätimme ottaa mukaan vielä evankeliumitekstejä 

lisätäksemme tuotteen käyttöarvoa. Rukouskirjan kohderyhmänä pysyivät erityisesti 

romanilapset, mutta myös muun ikäiset romanit. Lähdimme toteuttamaan 

opinnäytetyötä ajatellen, että rukouskirjalla olisi käytössä erilaisissa romanien 

hengellisissä tilaisuuksissa ja perhejuhlissa sekä kodin arjessa. Toivoimme, että 

rukouskirja tukisi romanien keskinäistä yhteisöllisyyttä ja vahvistaisi eri sukupolvien 

välistä yhteyttä sekä vähentäisi ennakkoluuloja eri väestöryhmien kesken.  

 

Romanien uskonnollinen suuntautuneisuus on usein helluntaiherätyksessä, vaikka he 

kuuluvat yli 90 prosenttisesti evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tämä on mielestämme 

haaste evankelis-luterilaiselle kirkolle. Toiveenamme olisi, että romaninkielisiä 

rukouksia ja lauluja käytettäisiin esimerkiksi jumalanpalveluksissa, kirkollisissa 

toimituksissa, seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä sekä vapaiden suuntien tilaisuuksissa 

silloin, kun niihin osallistuu romaneja ja se sopii luontevasti tilaisuuteen. Haluaisimme 

olla osaltamme tukemassa evankelis-luterilaisen kirkon ja romanien lähentymistä sekä 

romaniväestön saamista mukaan evankelis-luterilaisten seurakuntien toimintaan. 

Järjestimme Oulussa Karjasillan seurakunnassa opintoihimme liittyviä romaneille 

suunnattuja perhekerhoja. (LIITE 3) 

 

Rahoituksen järjestämiseksi olimme yhteydessä Opetushallitukseen sekä 

Kirkkohallituksen Kirkko ja Romanit -työryhmän jäseniin. Lisäksi yritimme saada 

rahoitusta säätiöltä ja muilta tahoilta. Yhteistyökumppaniksemme saimme romanien 

hengellisen lastensuojelujärjestön Romano Mission. Laadimme keväällä 2010 

hankesuunnitelman, jossa tuli ilmi hankkeemme perustelut, yhteistyöryhmät, tavoitteet 

ja toteutus. Ohjausryhmämme koostui ohjaavasta opettajastamme, Romano Mission 

toiminnanjohtajasta, lääninhallituksen romaniasiainsuunnittelijasta sekä Pohjois-

Suomen romanit ry:stä. Ohjaava opettaja tuki raportin laadinnassa ja antoi ohjeita 

opinnäytetyön teoreettisesta sisällöstä. Romano Missio oli mukana käännöstyössä sekä 
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tukena rukouskirjaprojektissamme. Oulun lääninhallituksen romaniasiansuunnittelija oli 

mukana käännöstyössä, toimi linkkinä meidän ja romaniväestön välillä ja antoi 

asiantuntija-apua raportin kirjoittamisessa. Raamatuntekstit saimme käännettyinä 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselta.  

 

Etsimme aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja alan kirjallisuutta. Ulkomaisista 

tietokannoista käytimme EBSCO-tietokantaa ja Nelli-portaalia. Hakusanoina käytimme 

muun muassa sanoja gypsy ja romani people. Keskustelimme useiden romanien kanssa 

ja saimme siten arvokasta tietoa romanikulttuurista ja romanien hengellisyydestä. 

Tutustuimme romanikulttuuriin myös lukemalla kaunokirjallisuutta ja tutustumalla 

romanimusiikkiin. Teoreettisessa viitekehyksessä käsittelimme romanikulttuuria ja 

hengellisyyden tukemista. Pyrimme rajaamaan viitekehystä niin, että se olisi 

mahdollisimman tarkoituksenmukainen aihevalintaamme nähden. Otimme huomioon 

erityisesti romanilapsen aseman ja näkökulman.  

 

 

4.3 Tuotteen kehittely 

 

Kehittelyvaiheessa otetaan huomioon tuotteen esteettisyys ja kiinnostavuus. 

Asiasisällön valinta riippuu siitä, kenelle ja missä tarkoituksessa tietoa välitetään. 

Jäsentely ja otsikointi selkeyttävät tuotteen ydinajatusta. (Jämsä & Manninen 2000, 56 –

57.) 

 

Suunnitelmamme rukouskirjan toteutuksesta muuttuivat useasti. Emme löytäneet 

vanhoja romanirukouksia emmekä saaneet rahoitusta kirjan painokuluihin kovasta 

yrittämisestä huolimatta. Olimme yhteydessä romaneihin ja kyselimme, mitkä 

rukoukset ovat heille tärkeitä ja olisiko heillä omia rukouksia, joiden olisi tärkeä säilyä 

jälkipolville. Keskusteluissa heidän kanssaan kuulimme, että jos omia romanikielisiä 

rukouksia on ollut, ne ovat jo hävinneet edellisten sukupolvien myötä. Nykyiset 

sukupolvet ovat käyttäneet samoja rukouksia kuin valtaväestökin. Kirjoitimme Romano 

Boodos -lehteen artikkelin (LIITE 1), jossa pyysimme romaneja lähettämään meille 

rukouksia, jotka ovat olleet heille läheisiä ja tärkeitä. Emme saaneet lehti-ilmoituksen 

perusteella kuin yhden rukouksen, ja sekin tuli valtaväestöön kuuluvalta henkilöltä.  
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Keskustelimme useiden romanien kanssa ja kysyimme mielipiteitä kirjan sisällöstä, ja 

he antoivat palautetta ja ideoita. Halusimme tehdä opinnäytetyöprojektimme tiiviissä 

yhteistyössä eri tahojen, etenkin romanien ja romanien etuja ajavien järjestöjen ja 

viranomaisten kanssa. Otimme projektimme kuluessa yli sata yhteydenottoa 

yksityishenkilöihin, romanitutkijoihin, järjestöihin, seurakuntaan ja viranomaisiin. 

Näiden yhteydenottojen kautta saimme koottua niitä rukouksia ja Raamatun kohtia, 

jotka ovat yleisimmin käytössä romaniperheissä ja ovat lapsille sopivia. Jäsentelimme 

rukoukset ja psalmit aihepiireihin. Aihepiireiksi valikoituivat varjelus, aamu, ilta, ruoka 

ja lasten virret. Evankeliumit, Kaste- ja lähetyskäsky sekä Herran siunaus tulivat 

tuotteen loppuun. Rukouskokoelman ensimmäinen rukous oli Isä meidän -rukous, koska 

se on yksi tärkeimmistä rukouksista kristittyjen rukouselämässä. Jeesus opetti sen 

opetuslapsilleen, kun he kysyivät, kuinka heidän tulee rukoilla. Mielestämme oli 

luontevaa laittaa Herran siunaus viimeiseksi rukoukseksi. 

 

Rahoituksen puuttuessa päätimme yhdessä ohjausryhmämme kanssa tehdä rukouskirjan 

sijasta keräämästämme materiaalista www-sivut, joihin tulisi linkki 

yhteistyökumppanimme Romano Mission www-sivuilta. Luopumalla tavoitteestamme 

tehdä painettu kirja jouduimme luopumaan monista muistakin tavoitteistamme, kuten 

siitä, että kirja on värikäs ja lapsen käteen hyvin sopiva sekä edullinen 

myyntihinnaltaan. Internet-versiota tehdessämme halusimme, että www-sivuista tulee 

helppokäyttöiset, selkeät ja kauniit. Internet-sivujen etu on, että niiden toteuttaminen on 

taloudellisinta ja halvinta, ja ne mahdollistavat myös tuotteen päivityksen (Jämsä & 

Manninen 2000, 62–63). Rukousten ja laulujen oli tarkoitus olla käännettyinä 

toukokuussa 2010, mutta viimeiset käännökset saimme vasta syksyllä. Kokosimme 

materiaalia sitä mukaa, kun saimme käännöksiä. Emme saaneet myöskään 

romanikuvittajaa projektillemme ja jouduimme aikataulullisista syistä luopumaan tästä 

tavoitteestamme, koska tuote oli jo kuvia vaille valmis.  

 

Päädyimme lopulta tekemään rukouskokoelman PowerPoint-muotoon. Luovutimme 

kaikki rukouskokoelman tekijänoikeudet Romano Mission käyttöön myös siinä 

tapauksessa, että rukouskirjan painamiseen löytyisi myöhemmin rahoittaja. Romano 

Missiolla on oikeus myöhemmin lisätä rukouksia ja muuta materiaalia 

rukouskokoelmaan. Jos rukouskirja julkaistaan myöhemmin kirjana, tulee siinä näkyä 
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tekijöinä myös meidän nimemme. Tuotteena rukouskokoelma jää toimeksiantaja 

Romano Mission haltuun, eikä sitä julkaista opinnäytetyöprosessin aikana. 

 

4.4 Tuotteen sisältö ja ulkoasu 

 

Tässä kappaleessa perustelemme tuotteen sisältöä ja sitä, miksi tietyt rukoukset ja laulut 

otettiin mukaan rukouskokoelmaan. Rukouskokoelma sisältää Raamatun rukouksia, 

jotka tunnetaan Isä meidän rukouksena ja Herran siunauksena sekä psalmeja. Päivän 

rukouksiin kuuluu aamu-, ilta ja ruokarukoukset. Virsistä rukouskokoelmaan otettiin 

tuttu lastenvirsi. Uuden Testamentin teksteistä otettiin mukaan kaste- ja lähetyskäsky, 

lasten evankeliumi sekä jouluevankeliumi.  

 

Raamatun rukoukset ovat kristinuskon keskeistä rukousaineistoa. Jeesuksen opettama 

Isä meidän -rukous löytyy Raamatusta sekä Luukkaan että Matteuksen evankeliumeista. 

Ihmiset kysyivät Jeesukselta, miten heidän tulisi rukoilla Jumalaa, jolloin Jeesus opetti 

Isä meidän -rukouksen. Koska rukous on Jeesuksen opettama, sitä kutsutaan myös 

Herran rukoukseksi. Jeesus käytti rukouskielenään äidinkieltään arameaa, eikä hepreaa, 

jota juutalaiset käyttivät lukiessaan liturgisia rukouksia. Tällä tavoin Jeesus mursi rajaa 

arkielämän ja uskonnollisuuden väliltä. (Simojoki 1980, 9–17.) Jeesuksen käyttämä 

oma äidinkieli rukouskielenä tuki ajatustamme siitä, että äidinkieli on tärkeä 

rukouskielenä myös romaneille. 

 

Herran siunaus on Vanhassa testamentissa neljännen Mooseksen kirjan kuudennessa 

luvussa. Herran siunausta kutsutaan myös Aaronin siunaukseksi, koska se on annettu 

vanhan liiton aikana pappi Aaronin ja hänen poikiensa suoritettavaksi. Herran siunausta 

käytettiin myös alkuseurakunnan aikana, mutta sitten sen käyttö jäi moniksi 

vuosisadoiksi. Vasta uskonpuhdistuksen jälkeen Herran siunaus vakiintui luterilaiseen 

ja reformoituun kirkkoon niin, että sitä käytetään jokaisessa jumalanpalveluksessa ja 

kaikissa kirkollisissa toimituksissa. (Pakkanen 1983, 9–17.) Vanhan testamentin psalmit 

ovat rukouksia, joissa on ihmisten kokemuksia ja kiitosta siitä, miten Jumala kuulee 

rukoukset ja antaa apunsa (Aaltonen 1996, 23). 
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Päivän rukoukset kattavat eri vuorokauden aikojen rukoukset. Aamu- ja 

ruokarukoukset ovat arkielämän pieniä jumalanpalveluksia. Päivän alkaessa kiitetään 

Jumalaa yön varjeluksesta ja pyydetään hänen siunaustaan tehtäviin. (Katekismus 

1999.) Aterialla kiitetään Jumalaa hänen hyvyydestään. Kiitosrukouksista ruokarukous 

on konkreettinen ja lapsentajuinen, kun siinä kiitetään huolenpidosta (Eskelinen 1983, 

34–35). Illalla pyydetään anteeksi syntejä ja jätetään asiat ja ihmiset Jumalan haltuun. 

Esirukouksessa muistetaan läheisiä ja heidän tarpeitaan (Katekismus 1999).  

 

Kerätessämme aineistoa iltarukous Levolle laskeun luojani nousi kaikkein tärkeimmäksi 

ja läheisimmäksi rukoukseksi romaneille. Myös rukoukset Tule Jeesus lapses luo ja 

Minä lapsi pienoinen olivat tuttuja ja paljon käytettyjä. Rukouskirjaan otimme mukaan 

myös uudempia ja vapaamuotoisia rukouksia, jotka voivat innostaa lapsia sepittämään 

omia rukouksia. Kerhorukous Pienet, suuret ihmiset on käytössä useiden seurakuntien 

päivä- ja perhekerhoissa.  

 

Virret ja hengelliset laulut ovat keskeistä sisältöä, koska musiikki on romaneille 

erityisen läheistä ja tärkeää. Monissa virsissä ja hengellisissä lauluissa on rukoussisältö. 

Tyypillisesti virsirukouksissa ihminen puhuu Jumalalle, Jeesukselle tai Pyhälle 

Hengelle ollen näin dialogissa Jumalan kanssa. Kiitosvirsissä kiitetään Jumalaa kaikesta 

hyvästä, mitä ihminen on saanut osakseen. Virret ovat loppusoinnullisia laulurunoja, 

joissa musiikki on osa rukousta antaen rukoukseen hengityksen luonnollisen rytmin, 

tauot ja hiljentymisen. (Raittila 1989, 60–63.)  

 

Tarkoituksenamme oli liittää rukouskokoelmaan mukaan useampikin rukoussisältöinen 

lasten hengellinen laulu tai virsi, mutta käännösvaikeuksien ja hankalien 

tekijänoikeuslupien vuoksi päädyimme ottamaan siihen mukaan vain lasten virren 

Ystävä sä lapsien. Se on yksi tunnetuimpia virsiä ja siinä rukoillaan lapselle läheisten 

asioiden puolesta 

 

Kaste- ja lähetyskäskyn mukaan ottaminen rukouskirjan sisällöksi tuli esille 

arviointiryhmän kokoontumisessa. Se koettiin keskeiseksi Raamatunkohdaksi ja 

ajateltiin, että sitä voitaisiin käyttää romanikielellä esimerkiksi romanilapsen 

kastetilaisuudessa.  
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Evankeliumitekstit halusimme ottaa mukaan rukouskirjaan, koska niitäkin voidaan 

käyttää luontevasti romanikielellä erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa ja kodeissa. 

Jouluevankeliumi Luukkaan mukaan on yksi tunnetuimpia Raamatuntekstejä. Siinä 

kerrotaan joulun tapahtumat ensimmäisenä jouluna, jolloin Jeesus syntyi maailman 

Vapahtajaksi (Luuk.2:1–20). Lasten evankeliumissa kiteytyy koko rukouskirjan 

peruslähtökohta lapsen uskon tukemisesta ja lapsen arvosta.  

 

PowerPoint-muotoisen rukouskokoelman nimeksi valitsimme romaninkieliset sanat De 

amenge engli, jotka tarkoittavat suomeksi Anna meille enkeleitä. Kanteen 

valokuvasimme rukoilevan romanitytön. Kuvassa näkyy myös palava kynttilä, joka 

symboloi rukousta ja on Kristuksen vertauskuva. Elävä liekki kuvaa valon voittoa 

pimeydestä. Samalla se kuvaa valvomista, yhteyttä ja lämpöä. (Jumalanpalveluksen 

opas i.a.) Lopulta tuotteemme kuvittajaksi tuli oululainen luokanopettaja. Hän piirsi 

kuvan, jota käytimme taustana rukoussivuilla. Jokaisessa PowerPoint-esityksen 

rukoussivulla on keskellä piirretty enkelihahmo ja reunoilla kukkia. Yhdellä sivulla on 

yksi rukous tai psalmi, sivun vasemmalla puolella romanikielellä ja sivun oikealla 

puolella suomenkielellä. Tekstissä on käytetty fonttia Constantia kursivoituna. 

Romaninkielisessä tekstissä on käytetty lisäksi kirjasintyyppiä, jossa on romanikielen 

aakkoset. Rukouskokoelmamme koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka nimesimme 

aiheiden mukaan. Ne ovat varjelus, aamu, ilta ja ruoka. Rukouskokoelmassa on 

yhteensä 31 sivua. 

 

 

4.5 Tuotteen viimeistely 

 

Viimeistelyvaiheeseen kuuluu kieliasun tarkistaminen, arviointi ja tuotteen 

markkinointi. Projektin luonteeseen kuuluu, että se on rajattu tehtävä, jolla on selkeä 

päätepiste. Projektin määräaikaisuus määritellään etukäteen. (Ruuska 2005, 37; 

Virtanen 2000, 126.).  

 

Saimme PowerPoint-muotoisen rukouskirjan valmiiksi arviointiryhmää varten 

lokakuussa 2010. Pyysimme ryhmältä palautetta tuotteen vastaavuudesta alkuperäisiin 

odotuksiin nähden, arviota tuotteen käyttömahdollisuuksista ja käyttökelpoisuuden 
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parantamisesta. Arviointilomakkeessa oli myös mahdollisuus antaa kommentteja ja 

huomioita työstä. (LIITE 2) Keskustelimme rukouskokoelmasta arviointiryhmän kanssa 

ja meille kerrottiin, että tuote tulee laajaan käyttöön romanien keskuudessa. 

 

Raportin kirjoitusprosessi on merkittävä osa opinnäytetyön tekemistä. Ideointi- ja 

suunnitteluvaiheessa hankitaan tietoa ja jäsennetään sitä tekemällä muistiinpanoja. 

Kirjallisen toteuttamisen vaiheessa luonnostellaan tekstiä ja tekstiversioista pyydetään 

palautetta ulkopuolisilta lukijoilta. Tarkasteluvaiheessa tekstiä muokataan ja sen 

kieliasua hiotaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 32–33; Vilkka 2005, 62.) 

Kirjallisen raportin tekeminen aloitetaan heti suunnitelman hyväksymisen jälkeen ja sitä 

jatketaan koko opinnäytetyöprosessin ajan (Kuokkanen, Kiviranta, Määttänen & 

Ockenström 2007, 50 ). Teimme kirjoitusprosessia pitkän aikaa alkaen jo suunnittelu- ja 

ideointivaiheesta. Kirjallisen toteuttamisen vaiheessa luonnostelimme raportin kirjallista 

muotoa. Seminaareissa saimme palautetta opponenteilta ja ohjaavalta opettajalta sekä 

tarkastajalta. Tarkasteluvaiheessa hioimme tekstiä, korjasimme kielioppivirheitä ja 

muokkasimme raporttia luettavampaan muotoon. 
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5 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

 

 

5.1 Tavoitteet ja tulokset  

 

Jokaisessa projektissa tulee olla yksilöitävissä olevat tavoitteet ja oletetut tulokset sekä 

konkreettinen syy olla olemassa. Projekti ei ole itsestäänselvyys, vaan se on olemassa 

sitä varten, että yksittäiset henkilöt ja organisaatiot voivat hyötyä siitä. (Virtanen 2000, 

93.) 

 

Opinnäytetyössämme oli kahdenlaisia tavoitteita. Tuotteen ulkoisten ja sisällöllisten 

ominaisuuksien lisäksi meillä oli tuotteen arvoon, käyttökelpoisuuteen ja 

vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita. Emme saavuttaneet alkuperäistä tavoitetta tehdä 

korkealaatuinen rukous- ja laulukirja, johon on koottu romaneille läheisiä ja tärkeitä 

lauluja ja rukouksia. Tavoitteemme muuttui ensin www-muotoiseksi kirjaksi ja lopulta 

päädyimme PowerPoint-muotoiseen rukouskokoelmaan. Projektin aluksi laitoimme 

itsellemme henkilökohtaisiksi tavoitteiksi tutustua romanikulttuuriin henkilökohtaisten 

kohtaamisten kautta. Tämä tavoite onnistui hyvin, sillä loimme runsaasti kontakteja eri 

puolilla Suomea asuviin romaneihin. 

 

Saavutimme tuotteen sisällölliset tavoitteet tuttujen rukousten ja lasten virsien 

kääntämisestä romanikielelle. Tavoitteena oli, että romanikieli elpyisi käännettyjen 

tekstien myötä ja että romanikieliset laulut ja rukoukset tulisivat tutuiksi 

romaniperheissä. Yhdessä vietetyt rukous- ja lauluhetket voisivat yhdistää eri 

sukupolvia ja näin lisätä romanien yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä vahvistaa 

romanilasten identiteettiä ja hengellisyyttä. Rukouskokoelman myötä halusimme olla 

mukana säilyttämässä romanien ainutlaatuista kieli- ja kulttuuriperinnettä. Huolimatta 

siitä, ettei rukousmateriaalia saatu painettua kirjaksi, rukouskokoelmasta tuli 

arviointiryhmämme mielestä hyvä ja käyttökelpoinen.  

 

Tavoitteenamme oli edesauttaa oikean tiedon ja tietoisuuden lisäämistä romaneista sekä 

sitä kautta ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä. Tämän lisäksi meillä oli tavoitteena 
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toimia sillanrakentajina evankelis-luterilaisen kirkon ja romanien välillä. Monessa 

yhteydessä on tullut ilmi, kuinka suuri tarve olisi romaninkieliselle materiaalille. 

Rahoitusta hakiessamme koimme kerta toisensa jälkeen pettymyksen, kun rahoittajaa 

rukouskirjallemme ei löytynyt, vaikka rukouskirjan tavoitteet vastasivat niin kirkon, 

romanijärjestöjen kuin Opetushallituksenkin tavoitteita. Suurin pettymys oli siinä, ettei 

evankelis-luterilainen kirkko lähtenyt rahoittamaan rukouskirjaa. Evankelis-luterilainen 

kirkko on ollut tukemassa Raamatun käännöstyötä useille eri kielille, mutta 

romanikielistä Raamattua ei ole käännetty kokonaisuudessa, vaikka romanit ovat 

asuneet Suomessa jo yli 500 vuotta. Toisaalta kirkko on julkaissut juuri romanikielisen 

katekismuksen, joten ehkä ajankohta oli huono saada rahoitusta rukouskirjan 

julkaisemiseen.  

 

Tuotteemme tärkein arvo ja tulos oli mielestämme se, että rukouskirjamme on 

ainutlaatuinen ja sillä on historiallinen merkitys, koska vastaavaa ei ole tehty koskaan 

aikaisemmin. Isä meidän -rukousta, Herran siunausta ja jouluevankeliumia lukuun 

ottamatta kaikki rukouskokoelmamme rukoukset, laulut ja Raamatunkohdat käännettiin 

tuotettamme varten. Esimerkiksi lasten evankeliumi, joka on yksi keskeisimmistä ja 

käytetyimmistä Raamatunkohdista, käännettiin nyt romanikielelle ensimmäistä kertaa.  

 

Suurimpina löydöksinä olisimme pitäneet rukouksia, jotka ovat eläneet perinteisinä ja 

romanikielisinä romanien keskuudessa. Vanhojen romanikielisten rukousten löytyminen 

ja niiden tallentaminen olisi ollut arvokasta. Haastattelemiemme ihmisten arvio siitä, 

että olemme myöhässä näitten rukousten suhteen, oli harmillista kuultavaa. Tämä 

huomio kuvastaa sitä, kuinka tärkeää on tallentaa uhanalaista romanikieltä etenkin niiltä 

vanhemmilta ihmisiltä, jotka ovat puhuneet romania äidinkielenään. Romanikielen 

suojeleminen pääväestöltä oli voimakkuudessaan meille yllätys. Emme olleet ajatelleet, 

että se voisi vaikuttaa niin vahvasti vielä 2000-luvulla. 

  

Romaninkieliselle materiaalille on edelleen tarvetta. Kielen säilymisen kannalta eletään 

kriittisiä aikoja, koska romanikieltä hyvin puhuvat henkilöt ovat pääosin jo iäkkäitä. Jos 

kieltä ei saada elpymään seuraavien vuosikymmenten aikana, sen pelastaminen voi olla 

lähes mahdotonta. (Huttu 2010, henkilökohtainen tiedonanto  20.10.2010.) 
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5.2 Tuotteen ja työskentelyn arviointi 

 

Kun rukoukset ja laulut oli valittu, keräsimme arviointiryhmältä kommentteja 

opinnäytetyöstämme ja tulevan rukouskokoelman käyttökelpoisuudesta. Ensimmäisellä 

arviointikerralla keväällä 2010 tapasimme arviointiryhmän kanssa Pohjois-Suomen 

romanit ry:n tiloissa. Olisimme toivoneet ryhmältä enemmän kantaa ottavia mielipiteitä 

rukouksista. Vaikka keskustelu oli tapaamisessa vilkasta, emme saaneet rukouksien 

valintaan toivomiamme mielipiteitä ja kehittämisideoita. Ryhmän jäsenet saivat meidät 

kuitenkin muuttamaan alkuperäistä linjaustamme rukouskirjan sisällön suhteen. Ryhmä 

sai meidät vakuuttumaan siitä, kuinka tärkeässä asemassa musiikki ja laulu ovat 

romanien hengellisessä elämässä. Päätimme ottaa rukouskirjaan mukaan myös lauluja. 

Toisella arviointikerralla esittelimme arviointiryhmälle rukouskokoelman PowerPoint-

muodossa. Kysyimme palautetta arviointilomakkeella kysymyksillä: Vastasiko tuote 

odotuksia? Missä tuotetta voisi mielestänne käyttää? Miten tuotetta ja sen 

käyttökelpoisuutta voisi parantaa? Muita kommentteja ja huomioita työstä? 

 

Palaute oli positiivista. Tuotteen ulkoasu sai kiitosta, erityisesti kansikuva rukoilevasta 

romanitytöstä miellytti arvioijia. Tuotteen laajuus ja sisältö vastasivat arviointiryhmän 

mielestä hyvin romanilasten tarpeita. Arvioijien mielestä tuotetta voi käyttää erilaisissa 

romanien tapahtumissa, kuten kodin ja suvun juhlissa, leirien hartauksissa, kerhoissa, 

kouluissa sekä seurakuntien ja muiden hengellisten yhteisöjen tilaisuuksissa. Vastaajat 

toivoivat, että alkuperäinen suunnitelma rukouskirjasta olisi toteutunut tai että se 

toteutuisi myöhemmin.  

 

Tuotteen käyttökelpoisuutta voisi kirjan muodossa parantaa vastaajien mielestä 

lisäämällä lauluihin nuotit, laajentamalla sen sisältöä sekä lisäämällä rukouskirjaan 

alkupuheen. PowerPoint-muoto nähtiin hyvänä, mutta sen rinnalle toivottiin teknisesti 

kevyempää pdf-tiedostoa, joka mahdollistaisi tuotteen laajemman käytön. Kaikki 

arvioijat olivat samaa mieltä siitä, että tuote on erittäin käyttökelpoinen ja sillä on suuri 

historiallinen merkitys, koska suurin osa romanikielisistä käännöksistä tehtiin tätä 

tuotetta varten. Eräs arvioija kertoi liikuttuneensa, kun luki ensimmäistä kertaa 

rukouskokoelmaa. 
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Valitessamme opinnäytetyön aihetta halusimme aiheen, joka olisi mielenkiintoinen, 

tarpeellinen ja konkreettinen. Työ on ollut erittäin mielenkiintoista. Olemme tavanneet 

paljon uusia ihmisiä, saaneet perehtyä läheltä romanikulttuuriin ja sitä kautta 

vähemmistöjen asemaan Suomessa. Aihevalinnan jälkeen meillä on ollut työparina 

hyvin selkeät ja samankaltaiset näkemykset sekä tuotteesta että raportin kirjoittamisesta. 

Keskinäinen yhteistyömme on ollut koko projektin selkäranka. Useat projektin aikana 

eteen tulleet vastoinkäymiset olisivat voineet koitua kohtalokkaiksi, jos yhteistyömme 

ei olisi mahdollistanut jatkuvaa reflektointia. Välillä tunsimme jäävämme yksin 

opinnäytetyömme kanssa, mutta luottamus ja toistemme tukeminen auttoivat pääsemään 

vaikeiden hetkien yli.  

 

 

5.3 Yhteistyökumppanit 

 

Opinnäytetyössämme on kolmikantaperiaate, eli mukana ovat työelämän edustaja, 

opinnäytetyön ohjaaja sekä opinnäytetyöntekijät (Vilkka 2003, 49). Työelämän 

edustajana on Romano Mission toiminnanjohtaja. Sosiaali- ja terveysalan 

tuotteistamisessa on tärkeä saada asiantuntijuutta ja näkökulmia myös muilta 

ammattiryhmiltä (Jämsä & Manninen 2000, 48). Olemme olleet yhteydessä eri 

asiantuntijoihin ja tahoihin sekä pitäneet yhteyttä eri sidosryhmiin. Olemme tehneet 

opinnäytetyömme aikana tiivistä yhteistyötä Oulun lääninhallituksen romaniasioiden 

suunnittelijan ja Pohjois-Suomen romanit ry:n kanssa. Arviointiryhmässä on ollut 

mukana myös muita romaneja sekä evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöitä.  

 

Yhteistyökumppanimme Romano Missio ry. toimii yhteistyössä evankelis-luterilaisen 

kirkon, valtion, kuntien ja eri romaniväestön keskuudessa toimivien yhdistysten kanssa. 

Järjestön tavoitteena on edistää romanien integroitumista yhteiskuntaan ja lisätä 

romanien vaikutusmahdollisuuksia eri yhteiskunnan alueilla sekä pyrkiä edistämään 

ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja rasismin vastaisuutta. Romano 

Missio ry. toimii kristilliseltä arvopohjalta lastensuojelun, sosiaalialan, hengellisen työn 

sekä koulutusalan palvelujärjestönä romaniväestön keskuudessa. Sen toimintamuotoina 

ovat muun muassa lastensuojelutyö, lapsi- ja nuorisotyö, hengellinen työ sekä sosiaali- 

ja diakoniatyö.  
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Nykyisin lastenkodeissa asuville romanilapsille opetetaan romanikulttuurin tapoja ja 

romanikieltä. Tähän ovat olleet vaikuttamassa romanien omat toiveet sekä selvästi 

osoitetut haitalliset vaikutukset, jotka koituvat omasta kulttuurista vieraantumisesta. 

(Kortteinen 1997, 81.) Romano Missio julkaisee Romano Boodos -nimistä lehteä, jonka 

tarkoituksen on levittää romaneille sekä ympäröivälle yhteiskunnalle ajankohtaista ja 

mielenkiintoista tietoa romanikulttuurista, romaneita koskevista asioista ja saavutuksista 

sekä virittää myös keskustelua näistä kysymyksistä.  (Romano Missio i.a.) 

 

 

5.4 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Eettistä näkökulmaa painotetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa tavallista enemmän 

koulun arvopohjan ja koulutusohjelmien luonteen vuoksi. (Kuokkanen ym. 2007, 27). 

Olemme pyrkineet työssämme hyvään tutkimusetiikkaan sekä rakentavaan kritiikkiin 

vallitsevia käytäntöjä ja tarjottua tietoa kohtaan Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä -

oppaan ohjeiden mukaisesti. Tutkimusetiikka on mukana tutkimusprosessin 

ideointivaiheesta tutkimustuloksista tiedottamiseen. (Vilkka 2005, 29.) Sekä 

työskentelyyn, julkaisemiseen että soveltamiseen liittyy eettisiä valintoja (Kuokkanen 

ym. 2007, 27). Kulttuurilliset erot, kuten asenteet, arvot, tavat, uskonto, etnisyys, 

sukupuoli, kieli, koulutus ja ammatti vaikuttavat tutkimusprosessiin ja niiden mukana 

nousee esiin useita eettisiä kysymyksiä. Jos tutkija ja tutkittavat ovat eri kulttuureista, 

on silloin tärkeä eettisyyden kannalta tiedostaa, että kulttuurit ovat tasa-arvoisia. 

(Mäkinen 2006, 103-110.) 

 

Eettisyys näkyi opinnäytetyössämme alusta alkaen erityisesti siinä, että rukouskokoelma 

tehtiin romanien toiveiden mukaisesti ja heidän kulttuuriaan kunnioittaen. Halusimme 

työn eri vaiheissa tuoda esille kulttuurien tasa-arvoisuutta ja ainutlaatuisuutta. 

Keskustelimme romanien kanssa romanikulttuurin erityispiirteistä, jotta osaisimme 

huomioida ne arvostavasti opinnäytetyön prosessin aikana. Tulevina diakoneina 

halusimme lisätä oikeaa tietoutta romaneista ja nostaa romanikysymystä keskusteluun 

evankelis-luterilaisessa kirkossa.  
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Työhömme on liittynyt erityisen paljon eettisiä kysymyksiä, koska työmme on käsitellyt 

henkilökohtaisia aiheita, kuten vähemmistökulttuuria, kieltä, uskoa ja rukousta. On 

vaatinut sensitiivisyyttä käsitellä näitä aiheita valtaväestön edustajana 

vähemmistöryhmän kanssa, joka on suhtautunut perinteisesti suojelevasti omaa 

kulttuuriansa kohtaan. Romanit ovat olleet pitkään Suomessa sorretussa asemassa, eikä 

heidän luottamuksensa valtaväestön kykyyn ja ymmärrykseen käsitellä romanikulttuuria 

ole itsestään selvää (Kopsa-Schön 1996, 45). Romanikielen julkituomisesta esimerkiksi 

sanakirjamuodossa on käyty kiihkeätäkin keskustelua: kuka saa kirjoittaa, kenelle saa 

levittää ja voidaanko sitä ylipäätään julkaista (Kopsa-Schön 1996, 45).  

 

Olemme ottaneet huomioon eettisen näkökulman, kun olemme kyselleet romaneilta 

heidän uskostaan ja rukouksistaan. Emme julkaise haastattelemiemme romanien nimiä, 

sillä ovathan usko ja rukoileminen kaikkein henkilökohtaisimpia asioita ihmiselle. 

Suurin eettinen haaste on liittynyt romanikieleen. Muutimme alkuperäistä suunnitelmaa 

julkaista rukouksia Internetissä, jossa rukoukset olisivat olleet rinnakkain sekä suomeksi 

että romanikielellä. Vaikka viime hetkellä tullut muutos tuli meille yllätyksenä, 

halusimme kunnioittaa niiden ihmisten toivetta, jotka olivat tämän asian takana.  

 

Tutkijan on tärkeää arvostaa osallistujien erilaisia tapoja katsoa maailmaa. (Mäkinen 

2006, 103). Romanikieleen liittyvä eettinen haaste tuli esiin siinä, ettemme saaneet 

romanikielisiä vanhoja rukouksia aineistoomme. Rukouksia on todennäköisesti ollut, 

mutta ne ovat joko kadonneet tai niitä ei haluta julkaista. Ymmärsimme vasta 

opinnäytetyöprosessin aikana, että emme olleet valtaväestön edustajina ehkä parhaita 

mahdollisia henkilöitä etsimään romanikielisiä rukouksia.  

 

Opinnäytetyömme luotettavuutta lisää se, että rukouskokoelma tehtiin tiiviissä 

yhteistyössä romanien kanssa ja heidän tarpeitaan ajatellen. Projektissa olivat kääntäjinä 

ammattitaitoiset romanikielen osaajat. Saimme ohjausta raportin kirjoittamiseen 

romanikulttuurin asiantuntijalta, joka tarkisti raportin sisällön ja kulttuuriin liittyviä 

asioita. Evankelis-luterilaisen kirkon edustajat edustivat kirkon näkökulmaa. 

Arviointityöryhmässä keskusteltiin yhdessä rukouskokoelman sisällöstä, ja ryhmän 

jäsenet pystyivät vaikuttamaan siihen. Luotettavuutta heikentää se, että emme löytäneet 

romanien alkuperäisiä rukouksia, vaan kaikki rukoukset ovat valtaväestön käytössä 

olevia rukouksia, jotka sitten käännettiin romanikielelle rukouskokoelmaa varten.  
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Lähdekirjallisuuden valinnassa on pyrittävä kriittisyyteen lähteitten valinnassa ja 

tulkinnassa. On hyvä kiinnittää huomiota muun muassa lähteen tunnettavuuteen, 

arvostettavuuteen, ikään, lähdetiedon alkuperään, uskottavuuteen ja puolueettomuuteen. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 109–110). Lähdekritiikkinä tuomme esille, että jouduimme 

käyttämään lähteinä tutkimusten ja kirjojen lisäksi erilaisia oppaita. Uusia oppaita on 

saatavissa runsaasti, mutta modernia tieteellistä tutkimusta on vähän (Huttu 2005, 323). 

Matti Grönforsin tutkimus Suomen mustalaiskansa on vanha lähde, mutta mielestämme 

se on romanien historiasta kertova alkuperäislähde, johon useat tutkijat ovat viitanneet 

omissa tutkimuksissaan ja siksi käytimme sitä. Kopsa-Schönin väitöskirjaa vuodelta 

1996 on käytetty työssämme lähteenä työmme uskonnollisen luonteen takia. Hän on 

uskontotieteilijä, joka on tutkinut romanikulttuuria ja on sen takia ollut meille 

ainutlaatuinen lähde. Lähteinä Sinnemäki, Pakkanen ja Simojoki ovat myös vanhoja, 

mutta emme löytäneet uudempaa peruskirjallisuutta psalmeista, Herran siunauksesta ja 

Isä meidän-rukouksesta. 

 

Romaneihin liittyvän tutkimuksen voi katsoa olevan näkökulmaltaan yksipuolista. 

Romanitutkijoita on vähän, ja suuri osa historiallisesta todistusaineistosta on peräisin 

ryhmän ulkopuolisten, lähinnä viranomaisten kirjoituksista (Huttu 2005, 323). 

Pääväestön kirjoittamassa tutkimuksessa romanit on tyypillisesti nähty ryhmänä, jota 

yhteiskunta on kohdellut hyvin tai huonosti. Toiseksi heidät on nähty ryhmänä, joka on 

rikkonut yhteiskunnan normeja vastaan. Sitä kuinka romanit toimivat omassa 

ryhmässään tai millaiset suhteet heillä on ollut muihin ryhmiin, on tutkittu vähemmän. 

(Markkanen 2003 a, 58–59.) 

 

Suomen romanien vaikuttajien ja tutkijoitten joukko on verrattain pieni. Tämä on 

aiheuttanut meille ongelmia tutkimusten vähyyden vuoksi, mutta toisaalta olemme 

saaneet ainutlaatuisen mahdollisuuden olla henkilökohtaisessa kontaktissa useiden 

työssämme lähteinä käytettyjen tutkimusten tekijöihin. Tämä on lisännyt työmme arvoa 

tutkimuksellisesti ja antanut meille henkilökohtaisia kontakteja sekä kasvattanut 

motivaatiota. 
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6 POHDINTA   

 

 

Opinnäytetyömme tärkein tarkoitus ja päämäärä oli lapsille suunnatun romanikielisen 

rukouskokoelman valmistuminen. Sellaista ei ole aikaisemmin tehty, joten 

opinnäytetyöllämme on historiallinen merkitys. Mielestämme on arvokasta, että 

rukouskokoelmaamme varten käännettiin useita Raamatun kohtia, rukouksia ja virsiä 

romanikielelle. Emme saavuttaneet alkuperäistä tavoitetta rukouskirjan tekemisestä, 

mutta saamamme positiivinen palaute valmiista tuotteesta antoi meille onnistumisen 

tunteen. Ajattelimme, että jos yksikin romani saa hengellistä vahvistumista 

romanikielisten rukousten kautta tai jos joku romanilapsi kiinnostuu romanikielestä tai 

kulttuurista tuotteemme ansiosta, niin silloin opinnäytetyömme on onnistunut ja se on 

saavuttanut tavoitteensa.  

 

Romanikulttuuriin ja vähemmistöjen asemaan tutustuessamme saimme arvokasta 

kokemusta ja tietoa ammatillisuutemme näkökulmasta. Toimiminen kahden kulttuurin 

rajapinnalla ja positiiviset kokemukset yhteistyöstä romanien kanssa antoivat meille 

ammatillista rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin ja luoda kontakteja erilaisiin 

vähemmistöryhmiin. Kaikkiin eri kulttuureihin ei voi perehtyä perusteellisesti, mutta jos 

kohtaa ihmisen yksilönä ja ymmärtää kulttuurin vaikutuksen sekä omaan että toisten 

ihmisten ajatteluun ja maailmankatsomukseen, antaa se hyvät lähtökohdat 

kohtaamiselle. Ennen kaikkea se vaatii ennakkoasenteiden haastamista sekä halua 

ymmärtää erilaisuutta. Tekijöinä koimme arvokkaana kokemuksena tutustumisen niihin 

ihmisiin, joita kohtasimme tätä työtä tehdessämme. 

 

Romanikielen asema romanikulttuurissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa on 

näyttäytynyt meille tämän prosessin aikana kahdella toisistaan poikkeavalla tavalla. Osa 

romaneista haluaisi panostaa kielen säilymiseen kaikilla mahdollisilla keinoilla, vaikka 

se murtaisikin romanikielen salakielen funktiota. Toisaalta romanikulttuurista ja siihen 

kiinteästi liittyvästä oman kielen varjelemisesta yhteisön ulkopuolisilta halutaan pitää 

kiinni. Romanien sulautuessa yhä voimakkaammin suomalaiseen yhteiskuntaan on 

vanhojen romanitapojen käyttö vähentynyt ja tällöin kielen merkitys yhteisön sitojana 

voi korostua. Kyse ei ole ehkä enää yrityksestä estää romaniyhteisön ulkopuolisia 
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oppimasta kieltä, vaan siitä, että kielen suojeleminen muilta kuuluu olennaisena osana 

vanhaan romanikulttuuriin. Romanikielen säilyttämiseksi tehtävä työ voi kuitenkin olla 

vaarassa mitätöityä, koska romanien keskuudessa suhtautuminen kieliasiaan on 

ristiriitaista. Mielestämme kielen säilymisen ja kehittymisen kannalta olisi välttämätöntä 

myös se, että romanikieli palautuisi puhekielen asemaan. Tämän saavuttamiseksi 

tarvitaan sekä yhteiskunnan tukea että romaniyhteisön omaa aktiivisuutta. 

 

Olemme ottaneet opinnäytetyössämme huomioon sosionomin, diakonin ja 

lastentarhanopettajan näkökulmat, joten opinnäytetyössä tulee näkyä ammattiosaaminen 

joka alalta. Opinnäytetyössämme diakoninen näkökulma näkyy siinä, että olemme 

halunneet osaltamme olla mukana tukemassa romanien hengellisyyttä ja rukouselämää. 

Romaninkielelle käännetyt rukoukset ja laulut palvelevat romaneja erilaisissa 

kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa. Lapsilähtöisyys on 

opinnäytetyömme keskeinen ajatus. Lapsidiakoniaa on mielestämme se, että esimerkiksi 

päiväkerhossa lapsi huomioitaisiin kunnioittavasti, tasa-arvoisesti sekä hänen omaa 

kulttuuriaan ja kieltään arvostaen. Olemme huomioineet raportissa romanilapsen 

aseman sekä oman kielen ja kulttuurin tukemisen merkityksen lapsen kehitykselle. 

Nämä ovat asioita, jotka on hyvä huomioida päiväkodissa tai seurakunnassa 

romanilasten kanssa.  Päivähoitoon kuuluu osana myös uskontokasvatus, joka on 

keskeinen teema opinnäytetyössämme. 

 

Työssämme sosionomin näkökulma näkyy siinä, että olemme käsitelleet laajasti 

romanien sosiaalista asemaa sekä historiallisesti että nykypäivänä. Diakoniatyön ja 

sosiaalialan näkökulma on otettu huomioon myös siinä tavassa, jolla olemme 

toteuttaneet opinnäytetyötä. Pyrimme olemaan projektin jokaisessa vaiheessa 

mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa romaniyhteisön kanssa sekä ottamaan 

huomioon että ymmärtämään heidän näkökulmansa.  

 

Olemme saaneet näkökulmaa siihen, millaista on elää vähemmistöasemassa Suomessa. 

Suomalainen yhteiskunta ja kirkko näyttäytyivät meille välillä hyvinkin 

suvaitsemattomina, etenkin historiallisessa kontekstissa. Kuilu, joka on repeytynyt 

romanien ja suomalaisen yhteiskunnan sekä kirkon välille yhteisen historian aikana, on 

kaventunut. Työtä on vielä tehtävänä ja tarvitaan uusia sillanrakentajia, jotta kuilu 

saadaan kurottua umpeen. Haluamme tulevina diakoneina haastaa evankelis-luterilaisen 
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kirkon tekemään yhteistyötä romanien kanssa. Seurakuntatasolla pitäisi olla 

työntekijöitä, jotka olisivat valmiita rakentamaan yhteistyötä ja molemminpuolista 

luottamusta romanien kanssa. Vain kohtaamalla toisemme voimme päästä 

ennakkoluuloista ja yhteistyön kautta nähdä erilaiset kulttuurit rikkautena. Kaikkien 

pitäisi saada tuntea evankelis-luterilainen kirkko omakseen ja tuntea iloa 

seurakuntayhteydestä. 
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LIITE 2 
 
 
 
Minna Pudas & Saija Taimisto 
Opinnäytetyöproduktio, Rukouksia Romanilapsille,  
PowerPoint –materiaalin arviointi 7.10.2010 
 
  

1. Vastasiko tuote odotuksia? 
 

________________________________________________________________

___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
2. Missä tuotetta voisi mielestänne käyttää? 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 

 
3. Miten tuotetta ja sen käyttökelpoisuutta voisi parantaa? 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 

4. Muita kommentteja tai huomioita työstä? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 
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