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Romanien kansallispäivän 8.4. huomioiminen seurakunnissa
Romanien kansallispäivää on kansainvälisesti vietetty 8.4. aina vuodesta 1990 alkaen.
Päivä on vuotuisen kansainvälisen romanikongressin avajaispäivä. Suomalaisessa
kalenterissa romanien kansallispäivä on ollut vuodesta 2014. Romanit itse puhuvat
mieluummin kansainvälisestä romanipäivästä.
Romanit ovat asuneet Suomessa yli 500 vuotta, mutta silti he jäävät usein
yhteiskunnassa marginaaliin. Romanien historia on täynnä ulkopuolelle jättämistä ja
huonoa kohtelua myös kirkon taholta. Vielä nykypäivänäkin romanit joutuvat
kohtaamaan pääväestön syrjiviä asenteita ja kohtelua. Siksi on tärkeä muistaa
romaniväestöä ja huomioida heidän kansallispäivänsä seurakunnan toiminnassa.
Romanit kokevat olevansa vahvasti suomalaisia ja osa tätä yhteiskuntaa. Oman
kansallispäivän saaminen viralliseen kalenteriin on rakentanut romanien itsetuntoa ja
nostanut heidät muiden perinteisten vähemmistöjen kanssa tasavertaisempaan
asemaan.
Keväällä 2021 seurakunnan työntekijöille romanien kohtaamisesta tehdyn kyselyn
perusteella oli havaittavissa, että vain harvassa kyselyyn vastanneissa seurakunnissa (n.
80) yhteydenpitäminen romaneihin oli nimetty jollekin työntekijälle. Vaikka
seurakunnissa yleisesti ajatellaan, että ovet ovat auki kaikille, täytyy ovien avoimuuden
näkymisen eteen tehdä töitä. Se tarkoittaa sitä, että on luotava aktiivisesti yhteyksiä,
jotta kirkon kynnyksen yli olisi helppo tulla.
Seurakunnassa romanien kansallispäivää voi huomioida vaikkapa jakamalla sosiaalisessa
mediassa postausta aiheesta. Lisäksi se on hyvä kohta tehdä yhteinen tapahtuma tai
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jumalanpalvelus romaniyhteisön kanssa. Tapahtuman voi toteuttaa myös ekumeenisesti,
jolloin yhteys muihin kristillisiin toimijoihin paikkakunnalla voi vahvistua. Toimintaa voi
järjestää myös yhdessä naapuriseurakuntien kanssa. Parhaimmillaan yhdessä
toteutetusta toiminnasta romaniväestön kanssa voi syntyä jatkoa, jonka kautta romanit
löytävät tiensä myös luterilaiseen kirkkoon.
Yleisesti ottaen usko on romaneille tärkeää. Monet ovat perinteisesti kuuluneet myös
luterilaiseen seurakuntaan, vaikka hengellinen koti onkin löytynyt vapaista suunnista.
Diakoniatyössä kohdataan edelleen romanitaustaisia alueen asukkaita, mikä on tärkeää
tuettaessa heikoimmassa asemassa olevia romaniyhteisön jäseniä. Kirkon
romaniasianneuvottelukunta toivoo seurakuntien kiinnittävän erityistä huomiota
romanivanhuksiin, jotka ovat kärsineet korona-ajan eristyksestä.
Romanien kansallispäivän huomioiminen voi liittyä kyseiseen päivään tai päivän
läheisyyteen riippuen toiminnasta. Pääasia on kuitenkin, että romaniväestön ja
seurakunnan välille syntyy yhteys.
Hyvää romanien kansallispäivän 8.4. viettoa!
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