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 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE  
   2021–2022  
 Yhteistyössä on voimaa.  
 ”Yhteisellä asialla, jo vuodesta 1971”  
        50 vuotta 27.11.2021 

 
Savonlinnan seudun romanilähetys ry toimii yhteistyössä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka 

myötävaikuttavat Suomen romaniväestön yhdenvertaisuuden ja osallisuuden parantamiseen 
sekä järjestötoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa toimintaverkostoa ja lisätä 

yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vuosi vuodelta. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä 
vaikuttavuus lisääntyy ja yhteiset tavoitteet tuovat etuja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Savonlinnan seudun Romaniyhdistyksen Vuoden 2021 painopisteet jaotellaan kolmeen ryhmään ja 
niiden ja päätapahtumien alle paljon muuta toimintaa. Keskustelin Ruokapalaverissa Taiken Johtajan 
Paula Tuovisen kanssa Lisärahoituksen hakemisesta vuodelle 2021 kaikkien muiden toimintojen 
lisäksi. 
 

1. Yhdistyksen 50 vuotis juhla 
tapahtuma joka on vuoden 2021 aikana. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä päätetty, mutta viimeistään 
kun yhdistyksen varsinainen perustamispäivä 27.11.1971 päivä on. Juhlaan kutsutaan noin 150 
osallistujaa. 
 Koetamme saada juhlaan mukaan Suomen Tasavallan presidentin Sauli Niinistö puolisonsa kanssa. 
Olen keskustellut heiden kansaan Itsenäisyysjuhlan vastaan otolla 6.12.2019 jolloin sain itse olla 
mukana tilaisuudessa kutsuttuna. Jos he ovat Itä-Suomessa vierailulla, niin osallistuvat juhlaan, mutta 
muuten he laittavat kirjallisen onnentoivotuksen yhdistykselle, jos eivät pääse. 
Pienempiä tapahtumia on paljon jotka ovat alatapahtumia Juhlavuodelle. Yhdistys järjestää koko 
vuoden 2021aikana erilaisia teemallisia, musiikillista toimintaa. Striimamme osan isommista 
tapahtumista. 
yhdistys suunnittelee 50 vuotis juhla materiaalin tuottamista jossa näkyy yhdistyksen 50 vuotis eri 
osa-alueita. 
Toteutamme juhlavuoden aikana erilaisia näyttelyjä romanikulttuurista, käsityö perinteestä, pidämme 
luentoja ja alustuksia eri aihepiireistä. Yhdistyksellä on vuoden 2021 aikana jatkaa yhteistyötä eri 
maahanmuuttajien järjestöjen kanssa.  
Savonlinnan pääkirjasto Joelissa toteutamme luentotilaisuuksia, näyttelyitä, sadatusta ym. 
Tilaisuuksissa on kahvitarjoilut. Haemme yhdistyksen 50 vuotuisjuhla eri tapahtumiin7500€  

 
2. Romanien kansallispäivä 8.4.2021  

Savonlinnan seudun romanilähetys ry järjestää Juhlavuoden avajaiset Romanien kansallispäivänä 
8.4.2021 Savonlinnan kulttuurikellarilla. Tilaisuudessa esiintyy Romales musiikki yhtye 
Jyväskylästä.. Samalle viikolle on suunuteilla erilaisia luentotilaisuuksia, yhdistysvierailuja, 
eläväkirja tapahtumaa, Celem celem näyttely kirjastolla, tutustu romanikulttuuriin ym.  Kaikissa 
Tilaisuuksissa on kahvitarjoilut, Haemme Romanien kansallispäivään 4500€ 
 

3. Romanikielen 25 vuotis juhla ja Kesäkoulu 6/2021 
Romanikielen kesäkouluja on toteutettu jo 24 vuotta. Ensivuonna täyteen tulee 25 vuotta siitä kun 
ensimmäiset kesäkoulut on pidetty. Suurienosa kouluista on ollut Itä- Karjalankansanopistolla 
Punkaharjulla Vuoden 2021 pidämme kesäkoulu, ja samalla Kesäkoulun 25 vuotis juhlan 
Savonlinnan seudun Romaniyhdistys on suunnitellut ja toteuttanut 13 vuotta kesäkouluja. Olemme 
olleet toiminnasta vastuussa. Aluksi Kesäkouluja oli kaksi, mutta nyt rahoituksen puuttumisen vuoksi 
järjestämme yhden kesäkoulun. Opetushallitus on järjestänyt joskus kesäkouluja, mutta koulujen 
järjestäminen heidän osaltaan on lopetettu. Savonlinnan Peruskoulussa on ollut romanikielen opetusta 
noin 12 vuotta. tällä hetkellä oppilaita on 9 kpl. 
Romanikieli on yksi Unescon kielilistalla yksi kuoleva kieli. Suomen Romanikielen asema tällä 
hetkellä on uhanalainen. Toimenpiteitä sen elvyttämiseksi on tehtävä mahdollisemman pian. 
Romanit ovat kielellinen ja kulttuurinen vähemmistö. joka on asunut Suomessa jo yli 500vuotta. 
Romanit ovat säilyttäneet halki vuosisatojen oman kielen ja kulttuurin 
Yhdistys järjestää Romanikielen ja kulttuurin viikonloppu leirin syksyllä 2021 joka on lisänä syksyn 
toimintoihin.   
Yhdistys tuottaa erilaista materiaalia jaettavaksi kaikkiin vuoden 2021 tilaisuuksiin. Myös erilaista 
kirjallisuutta olisi tarkoitus jakaa osallistujille. Haemme materiaalien kustannuksiin avustusta. 
Haemme Romanikielen 25 vuotis juhla ja Kesäkoulu 6/2021sekä ala toimintoihin 7000€ 
 
Ennen kaikkia edellä mainittuja tilaisuuksia olemme yhteydessä Sosteriin ja noudatamme 
valtiovallan koronaepidemian ohjeistuksia, tilaisuuksissa on käsidesiä sekä suojamaskeja 
tarjolla. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toiminnan tavoitteet  

 

  Johdanto   
Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry on vuonna 1971 perustettu ja rekisteröity 

21.11.1971, puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka jäseninä on tällä hetkellä 
70 maksavaa jäsentä perheineen. 

Yhdistyksen nimi muutettiin 9/2020 Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry 
vastaamaan tämän päivän tarpeita ja haasteita 

 
 

Yhdistyksen arvolähtökohtana 
on vahvistaa aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää 

jäsenjärjestöjensä vaikutusmahdollisuuksia ja suvaitsevaisuutta, 
hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia. Yhdistys pyrkii luomaan yleisiä 

toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen 
jäsenyhdistyksilleen, niiden itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen. 

 
 

Mottonamme 
On yhteistyöstä voimaa yhteisellä asialla, jo vuodesta 1971 lähtien. 

Yhdistyksen tulevaisuuden visio on olla aktiivinen edelläkävijä ja vahva 
toimija Savonlinnan seudulla sekä valtakunnallisesti tunnettu ja 
tunnustettu alueensa romanikulttuurin ja perinteen edelläkävijä. 

Savonlinnan seudun romanilähetys kehittää Savonlinnan seudulle 
toimintamallia yhdistysten ja julkisen sektorin yhteiselle työlle ja toimii 

kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä, niin että romanien 
työllisyysolot paranevat ja romanit olisivat samalla lähtöviivalla toisten 

työntekijöiden kanssa. 
 

Päämääränä 
on romanijärjestötoiminnan arvostuksen ja merkityksen edistäminen. Romanikansalaisten 

voimaatuminen yleiseen aktiivisuuteen, osallistuminen sekä pyrkimys vaikuttaa 
ympäristöönsä ja hyvinvointinsa lisääntymiseen. 

Kieli ja kulttuuri ovat suuri haaste tämän päivän yhteiskunnassa. Pyrimme osaltamme 
edesauttavaan kulttuurimme hyvinvointia sekä kielen säilymistä. Romanikieli on Unescon 

kielilistalla yksi kuoleva kieli, joten teemme paljon työtä kielemme ja kulttuurin eteen, 
jotta se säilyisi sukupolvelta toiselle. Yhdistyksen yhtenä päämääränä on turvata hyvä 

vanhuus jäljellä oleville romanivanhuksille. 
 
 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on. 
Edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteuttamista sosiaalisissa, taloudellisissa ja 
vähemmistöpoliittisia oikeuksia. 

yhdistys edistää romanikulttuurin kielen asemaa ja romaniväestön 
integroitumista yhteiskuntaan, sekä romanien osallistumista julkiseen 

elämään ja päätöksentekoprosessiin. Yhdistys vastustaa rasismia ja syrjintää, 
sekä tekee töitä yhdenvertaisuuden eteen. 

Yhdistys tekee työtä romanikulttuurin ja kielen arvotuksen eteen. 
 
 

Yhdistyksen hallinto 
Savonlinnan seudun Romaniyhdistys Ry toimintaa 

hallinnoi Vuosikokouksessa valitsema hallitus, 
joka kokonuttu vuoden aikana 4-6 kertaa. 

Yhdistystä johtaa puheenjohtaja 
vuoden aikana järjestetään erilaisia koulutuksia, 

kehittämispäiviä ja paljon muuta toimintaa,  
 

Yhdistyksen talous. 
Yhdistyksen taloutta seurataan säännöllisesti ja 
vastuuntuntoisesti. Kirjanpitopalvelut ostetaan 

Järjestötalo kolomoselta. Tilintarkastaja on Jukka 
Lievonen KHT tilintarkastajapalvelut Oy. 

 



Savonlinnan seudun Romanilähetys ry:n tavoitteet vuosina 2021–2022 on 
• Jakaa tietoa romanikulttuurista ja parantaa suvaitsevaisuutta, sekä lisätä maahanmuuttajien ja 

romanien välistä yhteistyötä. 

• Saada yhdistykselle toimistotyöntekijä ja avustusta yleisiin kuluihin. Saada romanitaustaisia ihmisiä 
mukaan kunnallispolitiikkaan vaikuttamaan oman paikkakunnan asioihin ja päätöksiin  

• Auttaa romaniopiskelijoita ostamalle esim. oppikirjoja, ammattiin kuuluvia vaatetuksia, 
lukukausimaksuja sekä antamalla pieniä stipendejä..  

• Järjestää koulutuksia mm. tietotekniikkaa, luentoja yhdistyksille, hygieniapassi, yhdistyskoulutusta 

• Kehittää romanien yleistä hyvinvointia hanketoiminnan avulla  

• Rakentaa siltoja valtaväestön ja romanien välille. 

• Nimenmuutos, joka on toteutunut 9/2020 Uusi nimi on Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry.  

• Tavoitteena on viedä kulttuuria ja kielen osaamista eteenpäin, koska romanikieli on yksi kuolevista 
kielistä Unescon kielilistalla.. Koetamme omalta osaltamme säilyttää kieltä ja kulttuuria. Esimerkkinä 
Kielikoulun järjestäminen Itä-Karjalan kansanopistolla.  Kielikouluja on järjestetty jo 25 vuoden 
ajan, josta Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry on vastannut jo 12 vuoden ajan. Lisäksi 
Savonlinnan Talvisalon peruskoulussa toimii romanikielen opetus, jossa tällä hetkellä opiskelee 9 
oppilasta joka toinen viikko 2h. 

• Yhtenä tavoitteena on viedä Savonlinnan seudun Romaniyhdistyksen 50 vuotis juhla 2021 
onnistuneesti eteenpäin. 

 

Kuvassa Pietarin Romaniteatteri Shatritsa Savonlinnan Kulttuurikellarilla Tammikuussa 2020 
Mukana myös paikallisia romaneita 



  Savonlinnan seudun romaniyhdistyksen erilaisia toimintoja ja suuntauksia vuosille 2021-
 2022 

2.0. Liikunnalliset toimet 
Liikunnalliset toiminnot ovat romaniväestölle ensiarvoisen tärkeää. Monet romanit eivät liiku tarpeeksi 
samaa ongelmaa esiintyy kaikissa ikäluokissa.  
Yhdistys pyrkii vastamaan tähän ongelmaan. Olemme pystyneet järjestämään erilaisia liikunta muotoja, 
nuorten naisten vesijumppa ryhmän Spa kylpylä Casinolla, kuntosaleilla käyntejä, uimahallin palvelujen 
käyttö ja muita liikunnallisia toimintoja. Yhdistys on tukenut romaniväestöä näissä toiminnoissa ja 2021 
lisäämme kokonaisuutena liikunnan toimia sekä pyrimme järjestämään aiheesta luento tilaisuuksia.  
 
Tarkoituksena yhdistyksellä on saada romanit liikkumaan ja tutustumaan erilaisiin liikkumismuotoihin. 
Panostamme vuoden 2021–2022 erityisesti Romanien hyvinvoinnin ja itsetunnon kasvattamiseksi liikunnan 
avulla. Työ ei ole helppoa se vaatii pitkäjännitteisyyttä ja pieninaskalin etenemistä. Olemme saaneet 
yhteisöömme liikunta ja terveys alan luentojen pitäjiä kertomaan liikunnan terveydellisyydestä 
jokapäiväiseen elämään. 
Thl teki romanien keskuudessa terveystutkimuksen ja kyselyn, jossa meidän yhdistys oli mukana aika 
suurella panostuksella. nyt tulokset ovat tulleet ja ne ovat kirjan muodossa. Romanien yleinen terveys ei ole 
hyvä Sydän ja verisuoni sairauksia on enemmän kuin muilla ihmisillä. Tupakanpoltto on huomattavasti 
yleisempää samoin Diabetes. Myös ylipaino on yleisempää. 
 
2.1. Romanien perheleirit ja Pikkujoulut 2021–2022 
Suuren suosion saavuttanut ja jo perinteiseksi muodostunut romanien perheleiri, jota on kehitetty vastamaan 
tämän päivän perheleirejä sekä tarpeita, Perheleiri on elokuussa 2021 Savonlinnan seurakunnan tiloissa. 
Leiri toiminta on Savonlinnan alueella ollut jo 50 vuoden ajan.  
Yhdistyksemme järjestää myös Romanien pikkujoulut joka vuosi, yhdessä Diakonian kanssa. Seurakunnan 
eri toiminnot kuten leirit ovat muuttuneet maksulliseksi vuoden 2018 alussa.  
Päiväleiritoiminta jatkuu kesällä 2021jos saadaan rahoitus peruskoulu ikäisille ala- ja yläasteen oppilaille.  
 
2.2. Kielikoulut  
Romanikielen kielikoulut järjestetään Itä-karjalan kansanopistolla kesällä 2021. Kielikoulu on tarkoitettu 
Savonlinnan ja lähikuntien romaneille, otamme ensisijaisesti sellaisia ihmisiä mukaan, jotka eivät ole 
aiemmin olleet kielikoulussa. Romanien kesäkouluja on pidetty 25 vuotta ja vuosi 2021 on romanikielen ja 
kulttuurin juhlavuosi opistolla. Kielikoulut ovat kansainvälisiä kohtaamispaikkoja joissa eri kulttuurit 
kohtaavat, ja kielten moninaisuus tulee esille. Romanikieli on yksi kuoleva kieli Unescon kielilistalla. Me 
omalta osaltamme pyrimme viemään Savonlinnan alueella kieltä ja kulttuuria eteenpäin. Vuoden 2021 
kielikoulun suunnittelu on jo osaltaan käynnissä. 
Lapset ja nuoret ovat 2021kielikoulussa yhtenä kohderyhmänä. 
 
2.3. Opetustoiminta  
Romanikielen opetus peruskoulussa jatkuu myös vuoden 2021–2022 aikana. Opettajana toimii Armi 
Grönsdart Romanikielen opetusta on annettu peruskoulussa Savonlinnan alueella jo 12 vuotta vanhemmat 
ovat tukeneet lapsiaan romanikielen opetukseen. Tällä hetkellä lapsia on 9 kpl romanikielen opetuksessa. 
Opetus tapahtuu Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteessä, joka on uusi koulu Savonlinnassa.  
Yhdistys tukee ja auttaa kaikkia romaniopiskelijoita, jotka ovat toisen asteen opetuksessa myös vuosina 
2021–2022 maksamalla heidän kirjat, samoin antamalla pienimuotoisia stibentejä, maksamalla 
korttikoulutuksia mikä liittyy edellä mainittujen koulutukseen ja samoin tukee työvaatetuksien 
hankkimisessa.  
 
2.4. Muu koulutus. 
vuonna 2021–2022 yhdistys pyrkii toteuttamaan muutamia koulutuksia. Tarkoitus on järjestää 
Järjestyksenvalvojan koulutus, siten että ostetaan muutamia paikkoja romaninuorille tai kuka haluaa 
osallistua. Jatkamme myös yhdistyskoulutusta eri teemoilla. Yhtenä teemana on yhdistyksen henkilöstön ja 
vastuu, sekä työpanos yhdistyksessä. Nyt tuntuu siltä, että tietyt ihmiset tekevät sen työn ja muut kerää sen 
sadon. 



2.5. Kansallispäivä 2021 
Savonlinnan seudun romaniyhdistys ry järjestää 8.4.2021 Romanien kansallispäivän juhlan, joka on 
Savonlinnan Kulttuurikellarissa Tilaisuudessa esiintyy Lauluyhtye Romales Jyväskylästä, joka on perehtynyt 
romanimusiikin ja kansanmusiikin esittämiseen Tämä tapahtuma on yksi 50 vuotis juhlakauden avaus 
tapahtuma. Pyrimme tekemään Kansallispäivästä monipuolisen ja kaikille sopivan. Ottaen huomioon 
Koraona epidemian tuomat haasteet. 
 
2.6 Savonlinnan seudun romaniyhdistyksen 50 vuotis juhla 2021 
Savonlinnan seudun Romaniyhdistys täyttää 50 vuotta 25.11.2021 Yhdistys on perustettu 21.11.1971 joten 
yhdistyksellä on pitkä ja monipuolinen elämänkaari. Toimintaa on ollut koko ajan laidasta laitaa. 
Yhdistyksen alkuvuosien kolme asiaa oli Työllisyyden hoitaminen, koulutus, ja asuntoasiat. 
Tällä hetkellä nämä kaikki kolme kohtaa ovat parantuneet huomattavasti, mutta samoja asioita hoidamme 
yhä, lisänä tietysti muut asiat. 
Yhdistys on saavuttanut pitkän olemassaolon aikana varsin luotettavan statuksen paikkakunnalla ja 
muutenkin ympäri Suomen. Siitä osoituksena Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistö kutsui minut 
Itsenäisyyspäivän juhliin 6.12.2019 Presidentin linnaan. 
Juhlimme yhdistyksen 50 vuotis juhlaa koko 2021 ajan erilaisilla luennoilla, tempauksilla, ja varsinaisella 
pääjuhlalla, jota ei vielä tiedä liittyen Koronaepidemian tuomiin muutoksiin.  
 
2.7. Kulttuuriluennot 
2021–2022 Lisäämme monikulttuurista työtä eri yhteisöjen kanssa, jatkamme luentotilaisuuksia 
mahdollisemman monissa eri paikoissa. 
Syksyllä 2021 Yhdistys järjestää Savonlinnan pääkirjasto Joelissa Tapahtuman nimeltä Tarjolla 
romanikulttuuria ja historiaa. Tapahtumassa on myös Celem Celem näyttely, joka kertoo kuvin romanien 
historiasta aina tähän päivään. 
Teemme yhteystyötä Savonlinnan Kristillisen opiston kanssa. Käymme siellä vapaehtosi ryhmässä 
keskustelemassa maahanmuuttajien kanssa, 
Romanikahviossa vieraili maahanmuuttaja ryhmiä joka kuukausi, He toivat omaa kulttuuria esille ja me 
puolestamme meidän kulttuuria. Jatkamme toimintoja 2021–2022 riippuen Koronaepidemian aiheuttamista 
haasteista ja Valtiovallan ohjeista. 
 
2.8. Muuta yleistoimintaa 2021–2022 

Ø Yhdistyksellä on omat toimitilat, jossa on hyvät mahdollisuudet suunnitella kaikenlaisia toimintoja. 
Toimisto sijaitsee Järjestötalo kolmosessa, jossa on erilaisia yhdistyksiä ja joiden kanssa teemme 
paljon yhteistyötä.. Pystymme ottamaan romanitaustaisia ihmisiä työharjoittelu ja tukityöllistämme 
myös heitä. yhdistys on mukana vuoden aikana monessa eri tapahtumassa ja yhteistyö ryppäissä. 

Ø Vuoden 2021 aikana olemme mukana Savonlinnan kevät toritapahtumassa Savonlinnan kauppatorilla 
ja Savonlinnan kesässä monessa eri tapahtumassa. Yhdistys oli kesällä 2020 Savonlinnan 
kauppatorilla 2,5 viikkoa Heinäkuussa. Yhdistys vuokrasi pöydän jossa se myi 2 euron arpoja, jakoi 
materiaalia ja tietoa romanikulttuurista ja kaikista mikä liittyy romaneihin. Yhdistys pystyi myös 
kerryttämään omarahoitusosuuttaan myymällä 2 euron arpoja. Rahallinen osuus ei ollut kovin suurta, 
mutta itse hankittua. Jatkamme samanlaista toimintaa vuoden 2021 Kesällä. 

Ø Eurooppa päivät ovat Toukokuussa 2021 jossa olemme mukana yhtenä toteuttajana. Tilaisuus on 
Olavinlinnassa. Edellyttäen että korona Epidemia ei sotke näitä kyseisiä tilaisuuksia. 

Ø Syystulet on kolmosen järjestämä suuri tapahtuma Riihisaaressa. Olemme tapahtumassa mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa sitä. Yhdistyksellä on teltta jossa yhdistyksen toimimainnot ovat. 

Ø Hyvinvointi messuilla Tanhuvaarassa yhdistyksellä on oma osasto ja tilaisuus on kaksipäiväinen ja 
kävijöitä kahdenpäivän aikana on noin 5000. Esittelynasettajia on noin 200 kpl. Tilaisuus on 
syyskuussa 2021 

Ø Yhdistys järjestää myös Naistenpäivän kunniaksi juhlan kaikille Savonlinnan alueen romaninaisille ja 
Kolmosen naisille järjestötalolla. Juhla on ensimmäinen yhdistyksen järjestämä. 

Ø Yhdistys järjestää muiden paikallisten yhdistysten kanssa yhdessä Itsenäisyyspäivän juhlan 6.12.2021 
Savonlinnan kaupunki on pyytänyt järjestämään myös kaupungin osuuden koska me olemme 
luotettava ja osaava yhteistyökumppani ja osaamme tehdä juhlan vaaditulla ammattitaidolla..  



Ø Yhdistyksemme on mukana vuosittain järjestettävässä Asunnottomien yö tapahtumassa joka on 
17.10.2021 Tilaisuuden järjestää paikalliset Savonlinnalaiset yhdistykset. Tapahtuma järjestetään 
vuosittain. 

Ø Olemme mukana myös tuomaan markkinoilla, joka on kolomosen vuosittainen järjestettävä 
tapahtuma, samoin kun Joulutorin tapahtuma. 

Ø Koetamme jatkaa romanikahvion toimintaa vuoden 2021.2022 aikana, edellyttäen että saamme 
jostain kautta avustusta rahoitukseen. romanikahvio on jo vuosia toiminut Savonlinnan ja lähikuntien 
romanien kohtaamispaikkana. Kahvio tavoittaa viikossa noin 28 osallistujaa. 

Ø Olemme mukana Sosterin järjestämissä tilaisuuksissa 2021 aina kun se on mahdollista ja liittyy 
yhdistysten yhteisiin toimintoihin 

 
 
 
Tämänhetkiset yhteistyökumppanit ovat yhdistyksessämme 
 

Ø Savonlinnan kaupunki ja sen eri toimialat, kuten sivistys-, vapaa-aika- ja sosiaalitoimi, päihde- ja 
mielenterveyspalvelut 

Ø Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Sami 
Ø Te-palvelut 
Ø Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut 
Ø Linnalan t-setlementti ry  
Ø Linnalan kansanopisto 

Asukasloikka Savonlinna 
Ø Järjestötalo kolomonen ry, 
Ø Savolaiset selviytyjät ry 
Ø Savonlinnan kristillinen opisto, Itä-Karjalan kansanopisto, Kiteen Evankelinen kansanopisto 
Ø Opetushallitus 
Ø Suomen romanifoorumi ry, Romano-missio ry 
Ø Suomen Romaniyhdistys ry 
Ø Romamedia 
Ø Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Ø Savonlinnan seurakunta/diakoniatyö, Helluntaiseurakunta, ViaDia/Vapaaseurakunta 
Ø Diabetes yhdistys ry. 
Ø Tanhuvaaran urheiluopisto 
Ø Savonlinna-sääminkinseura 
Ø Asukasloikka 
Ø Xerox 
Ø Kultrink Savonlinna 
Ø Lieksan Somaliperheyhdistys ry/ Metka-kyläkulttuuritalo 
Ø Kiteen seudun romaniyhdistys ry 
Ø Muut romaniyhdistykset 
Ø Kiteen evl.srk:n diakoniatyö 
Ø Savonlinnan kirjasto Joel 
Ø Savonlinnan kulttuuritoimi 
Ø Savonlinnan Kuorma-autoilija Sallinen ky. 
Ø Savonlinnan toimintakeskus 
Ø Telakka 
Ø Savonlinnan uimahalli 
Ø Savonlinnan seudun yhdistykset 
Ø Itä-Savo, Savonmalehti 

 
 
 
 
 



Yhdistyksemme tarjoa seuraavia palveluita. 
 

Ø Hoidamme romanien asuntoasioita jos on tarvetta. Nykyisin asuntoasiat ovat romaneilla hyvässä 
mallissa Savonlinnan alueella 

Ø Koulutusasioissa teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa  
Ø Käymme luennoimassa romanikulttuurista mm kouluilla, eri virastoissa, terveydenhuolto-

oppilaitoksissa, sairaaloissa yms. 
Ø Teemme yhteistyötä Diabetes yhdistyksen kanssa, maksamme Romani Diapeettestä sairastavien 

jäsenmaksun Diabetes yhdistykselle näin he saavat jalkahoidon maksutta kaksi kertaa vuodessa. 
Ø Autamme ihmisiä jos suru kohtaa 
Ø Muistamme ihmisiä merkkipäivinä ja muuten juhlatilaisuuksissa. 
Ø tuemme myös vanhuksia Seniorikeskustoiminnalla ja vanhemman väen leireillä. 
Ø Romanikielen opetusta Savonlinnan alueiden romanilapsille ja nuorille. 
Ø valokuvaamme eri tapahtumia pyydettäessä 
Ø järjestämme erilaisia koulutuksia, leirejä, kesäkouluja retkiä. 
Ø tuetaan taloudellisesti heikossa asemassa olevia paikkakunnan romaneita ja autamme myös 

opiskelijoita. 
Ø Meiltä voi ostaa Adresseja surun kohdatessa edullisesti samoin uimahallilippuja 
Ø Tarjoamme luentopalveluja tapahtumien suunnittelua ym. 
Ø Ostamme myös esikoulunsa ja ekaluokkalaisille repun ja siihen kaikki tarvittavat koulutarvikkeet 

vuodeksi. Samoin hammashuolto välineet, sekä pussilakana setin ja kylpypyyhkeen. 
 
 
2.9. Yhteenveto 
Yhdistys seuraa hallituksen kokouksissa miten hanke etenee ja onko edetty toiminta suunnitelman 
mukaisesti. Yhdistys huolehtii että kaikki tarvittavat raportoinnit ja muut asiaan liittyvät paperit on 
oikeanoppisia ja lähetetty ajallaan rahoittajille.. Painotamme myös viestintään, suunnitteluun ja jos on 
tarvetta perustamme ohjausryhmän. Seuraamme tuloksia ja vaikuttavuutta. 
Savonlinnan seudun romanilähetys on parinvuoden päästä 50 vuotias. Olemme aina olleet toimiva yhdistys. 
Toimintaa ja tekemistä on ollut kaiken ikäisille, yhteistyötä olemme tehneet eritahojen kanssa. 
yhteistyökumppaneita yhdistyksellämme on paljon ja olemme verkostoituneet erilaisten yhteistyö 
kumppaneiden kanssa. haluamme yhdistyksenä tehdä työtä sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisemman 
hyvä tulevaisuus nyky yhteiskunnasamme. Haluamme jakaa tieto kulttuuristamme ennakkoluulojen sekä 
asenteiden voittamiseksi 
pyrimme estämään romanien syrjäytymistä ja kehittämään heidän koulutus ja parantamaan 
työllisyystilannettaan Haluamme kehittää myös romanikieltä ja kulttuuria osaltamme. romanikieli on yksi 
kuoleva kieli Unescon kielilistalla. Jos meillä ole kiellä, niin ei ole myöskään kulttuuria.  
Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry on yksi toimivista Romaniyhdistyksistä Suomessa. Teemme paljon 
työtä oman kulttuurin viemiseksi eteenpäin Yhdistys on saanut paljon aikaan mm Kesäkoulut jotka ovat tosi 
suosittuja. Myös nuorten toisen asteen koulunkäyntiä olemme pystyneet tukemaan. yhdistys on auttanut esi 
ja peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaita ostamalla koulurepun ja kaikki koulutarvikkeet vuodeksi, sekä 
hammashoito tarvikkeet, pussilakanasetin sekä pyyhkeen. Tämä on iso apu koulunsa aloittaville.     
 
 
 
 
 
Hallitus 27.10.2020 
 
 


