Espoon harmoniaviikon päätapahtuma - Interfaith Harmony Seminar
Minun uskontoni, katsomukseni ja elämäntarinani
Aika:
Paikka:
Järjestäjä:

tiistai 2.2.2016 klo 17.00–20.30
Espoon valtuustotalo
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta yhteistyötahoineen
TYÖPAJAT:

MIKÄ ON USKONNOLLISTEN YHTEISÖJEN ROOLI KOTOUTUMISESSA JA MITEN NE
OVAT TUKENEET JÄSENTENSÄ KOTOUTUMISTA?
Työpaja 1:
Miten voimme edistää enemmän eri ryhmien välistä yhteyttä ja yhteistyötä Espoossa?
-

Tärkeää tehdä asioita, jotka yhdistävät

-

Ruoka yhdistää, yhdessäolo yhdistää → syntyy elämäntarinoita.

-

Yhteiset päämäärät, retket ja projektit yhdistävät ja tuovat näkyvyyttä

-

Yhteiset haasteet ja niihin vastaaminen

Työpaja 2:
Miten voimme tehdä asioita uudella tavalla, jotta toiminnan ote olisi kotouttavampi?
-

Kohtaamiset ihmisten kesken arjessa ja työpaikoilla

-

Tutustu naapuriin

-

”Kotouta oma mamu”

-

Kohtaamistilat: pop-up tilat, ravintolapäivät, markkinat, työpajat, urheilu, kuorot. Avoimia
työpajoja voisi toteuttaa esim. Omniassa.

-

Somen kautta tapahtuva kohtaaminen

-

Vapaaehtoisille kanavia kohdata mamuja ja herättää innostusta

-

Toiveiden kysyminen esim. muslimiyhteisöiltä ja yhteisöjen johtajilta

-

Kotouttamisessa huomioidaan oma kulttuuri, koko perhe ja oman identiteetin tukeminen

-

Valmisteluvastuun antaminen yhteisöille ja ryhmille itselleen

-

Kisällimalli työn oppimiseen

Työpaja 3:
Miten voimme vahvistaa enemmän espoolaisten yhdenvertaisuutta ja sen toteutumista?
-

Erilaiset tarpeet ja taustat huomioidaan (selkokielinen materiaali, kuvalliset esitykset, pidempi aika kanssakäymiseen)

-

Asenteisiin vaikuttaminen

-

Katsotaan samalta tasolta (ei me ↔ te)

-

Kohdataan ihminen ihmisenä, eikä ensisijaisesti jonkin ryhmän edustajana

-

Tietoa erilaisista palveluista ja mahdollisuuksista

-

Työntekijöiden rekrytointi eri taustoista

-

Varta vasten luodut kohtaamistilanteet

-

Kannustaminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

-

Yhteiskuntajärjestelmästä informointi ja opettaminen

-

Myös muita viestintäkeinoja kuin kirjallinen viestintä

-

Peruskoulutus ja ammatti kaikille!

Työpaja 4:
Miten voimme kehittyä ja vahvistua toinen toisen kunnioittamisessa?
On kysymys PROSESSIsta:
-

Rohkea ja avoin asenne lähteä tutustumaan

-

Kiinnostuksen herääminen → mahdollisuus kysymyksille ja tiedon lisääntyminen

-

Kuuntelu – tilan antaminen

-

Luottamus → asettuminen toisen asemaan → voimaantuminen → laajempi perspektiivi

-

Yhdessä pohtiminen → osallistuminen

-

Toistuvuus – kärsivällisyys – ymmärrys

-

Aitous ja rehellisyys edustaa omaa itseään → itsekunnioitus, itsetuntemus

-

Halu selvittää konflikteja → uuden mahdollisuuden antaminen

Seminaarin Työpajat-osiossa puheenjohtajana ja työskentelyn vetäjänä toimi Matti Peiponen, työpajojen työstä raportoivat Riku Karjalainen (Työpaja 1), Johanna Karimäki (Työpaja 2), Kristiina Drotár (Työpaja 3) ja Heidi Rautionmaa
(Työpaja 4). Työpajojen raportit kokosi kirjalliseen muotoon Matti Peiponen.
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