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Joulukuun puolessa välissä StepEurope ry
järjesti kansainvälisen Not just Numbers
-nuorisokoulutuksen Laivahostel Boreassa,
Turussa. Koulutuksen teemana oli maahanmuutto- ja turvapaikanhakutilanne Suomessa
ja Euroopassa ja sen rahoitti Opetushallituksen hallinnoima, nuorille suunnattu, Erasmus+ -ohjelma. Osallistujat tulivat seitsemästä
Euroopan maasta: Romanista, Italiasta, Kroatiasta, Unkarista, Englannista, Kreikasta ja Suomesta. Osallistujamaiden yhteistyöorganisaatiot lähettivät koulutukseen nuoria, joilla on
kokemusta nuorisotyöstä ja maahanmuuttotilanteesta kotimaassaan. Käytännön osaaminen ei kuitenkaan ollut edellytys koulutukseen
osallistumiselle, vaan tärkeintä oli halu oppia,
jakaa ja osallistua. Koulutukseen osallistui
muun muassa nuoria, joilla oli omakohtaista
kokemusta maahanmuuttotilanteesta oman
elämäntilanteen ja pakolaistaustan kautta.
Kouluttajana toimi albanialainen Ana Dervishi, jolla on noin 15 vuoden kokemus kansainvälisissä koulutuksissa ympäri Eurooppaa,
ja jonka koulutukseen StepEurope ry:n vapaaehtoiset ovat aiemmin osallistuneet.
Lyhyesti koulutuksen järjestäneestä yhdistyksestä: StepEurope ry on kansainvälinen
nuorisojärjestö Turusta, jonka tavoitteena on
aktivoida nuoria paikallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys pyrkii löytämään jokaisesta
nuoresta potentiaalin ja tarjoamaan mahdollisuuksia nuorille käyttää sitä. Nuoret ovat yhteiskuntamme suuri voimavara, jolla on paljon
vaikutusta siihen, mihin suuntaan yhteiskuntaa lähdetään tulevaisuudessa viemään.
StepEurope ry haluaa antaa mahdollisuuden
nuorille luoda tapahtumia, tempauksia, seminaareja ja koulutuksia omista kiinnostuksen kohteistaan monikulttuurisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Lisäksi yhdistys
tarjoaa nuorille mahdollisuuksia lähteä eurooppalaisten yhteistyöorganisaatioiden järjestämiin nuorisovaihtoihin, koulutuksiin ja
seminaareihin sekä tulevaisuudessa myös va-

paaehtoistöihin. Tarkoitus on kansainvälisten
kokemusten myötä lisätä nuoret itsevarmuutta, kansainvälisiä verkostoja ja tarjota mieleenpainuvia kokemuksia monikulttuurisessa
ympäristössä. Not just Numbers -koulutus oli
yksi näistä nuorten innoittamista kansainvälisistä projekteista, joita on suunniteltu yhdessä heidän kanssaan viime keväästä asti.
Not just Numbers -koulutuksen pohjalla oli
ajatus siitä, että jokainen tulee nähdä yksilönä,
ei tilastoina tai tietyn kulttuurin/maan edustajina. Usein turvaudumme stereotypioihin ja
uskomuksiin, emmekä muista kohdata ihmistä. Olisi tärkeää kuunnella, oppia ja ymmärtää
toisia ilman ulkonäköön ja olemukseen perustuvia ennakkoluuloja. Tähän samaan pyrki myös StepEurope ry:n, We see you -kampanjan ja Åbo Akademi volunteers -verkoston
aiemmin syksyllä (2017) järjestämä mielenkiintoinen paneelikeskustelu “A Look Behind
the Labels” Siirtolaisuusinstituutissa. Paneelin aiheena oli yksilölähtöinen tapa kohdata
ja kohdella ihmisiä. Panelisteina toimivat eri
maista ja eri syistä maahan muuttaneet nuoret. Keskustelussa nousi useampaan otteeseen esiin kohtaamisten, hymyn ja yksilöllisen
huomioimisen tärkeys. Nämä pienet eleet ja
teot arjessa merkitsevät paljon yhteiskuntaan
sopeutuvan ja kotoutumisprosessissa olevan
yksilön elämässä. Puhetta oli myös siitä, miten
tärkeää on nähdä uudet ja joskus haastavatkin
tilanteet rikastuttavina oppimiskokemuksina;
toisin sanoen vaihtaa tietotaitoa (“exchange”).
Tämä oli myös joulukuussa järjestettävän koulutuksen tarkoitus: luoda tila, jossa nuoret voivat jakaa kokemuksiaan erilaisista tilanteista,
oppia toisiltaan ja kohdata uusia ihmisiä ennakkoluulottomasti.
Not just Numbers -koulutuksen aikana nuoret saivat tietoa eri maiden maahanmuutto- ja turvapaikanhakutilanteista sekä
oppivat uudenlaisia tapoja käsitellä aihetta
kotimaassaan. Tietoa tilanteesta jaettiin ryhmätehtävissä, esitelmin ja keskustelemalla.
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Interaktiivinen ja informaaleja metodeja käyttävä koulutus tarjosi osallistujille mielenkiintoisia menetelmiä paneutua ajankohtaiseen
aiheeseen. Koulutuksessa käytetyt materiaalit ja menetelmät olivat IOM (International
Organization of Migration), UNHCR (United
Nation’s Refugee Agency) ja Punaisen Ristin
suunnittelemia. Nuoret pääsivät tutustumaan
paikalliseen maahanmuutto ja turvapaikanhakutilanteeseen vieraillessaan Suomen Punaisessa Ristissä ja Siirtolaisuusinstituutissa
sekä vierailevien puhujien esitelmien myötä.

Vapaa-ajalla osallistujat tutustuivat Turkuun,
kävivät ravintolassa syömässä, saunoivat ja
nauttivat toistensa seurasta. Koulutuksen
viimeiset päivät suunniteltiin tulevaisuuden
yhteistyömahdollisuuksia osallistujien lähettävien organisaatioiden välille. Tarkoituksena
oli luoda menetelmiä, joiden avulla yhteistyö
säilyisi ja yhteistyöorganisaatiot hyödyntäisivät osallistujien oppimia menetelmiä ja luomia materiaaleja kotimaansa nuorisotyössä
tulevaisuudessa.

“Stig in”-konferenssi 26.–27.10.2017

Åbo Akademin Centret för livslångt lärande (CLL), Helsingin yliopiston Svenska social- och
kommunalhögskolan ja Folkhälsan Utbildning Ab ovat aloittaneet kolmivuotisen hankkeen
Stig in! Astu sisään! Come in! Hanke rahoitetaan AMIF – Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuen avulla.
Hankkeen tiimoilta pidettiin Siirtolaisuusinstituutissa konferenssi ”Hur kan vi mötas?”, jossa
puhujana oli myös instituutin vastaava tutkija Marja Tiilikainen. Kuva: Satu Löppönen.
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