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ETNISTEN  SUHTEIDEN  FOORUMI   2018 
T I  22. TOUKOKUUTA KLO 9.30-16.00 

HELSINKI ,  VANHA YO-TALO 
#etnofoorumi 

9.00 

10.00 

Rekisteröityminen & aamupala 
Tilaisuus alkaa, Juhlasali 1. kerros 

Vaikuttajana Suomessa, oikeusministeri Antti Häkkänen 

Poliittisena kansalaisena Suomessa, kansanedustaja Ozan Yanar 

Valta Suomessa. 

TALK THE TALK - dialogiset yleisökeskustelut 

11.00 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ytimessä ja marginaalissa 

Mitä valta on? Politiikkaa, taloutta, oikeutta, tiedettä, kulttuuria, 
medianäkyvyyttä, sukupuolta, yksityistä vai julkista?  Miten vallan ulottuvuudet ja 
toimijat vaikuttavat toisiinsa? Mitä jatkuva muutos tarkoittaa demokratialle ja  
vallan rakenteille Suomessa? Ketkä toimivat yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
muutosagentteina ja kuka jää marginaaliin? Miksi osattomuus on tärkeä kysymys 
hyvien väestösuhteiden ja yhteiskuntarauhan kannalta? 

11.20

Mielipiteiden valtaa 

Demokratiaindikaattorit - kuka Suomessa äänestää ja ketä? 

akatemiatutkija Hanna Wass & väitöskirjatutkija Josefiina Sipinen 

TALK THE TALK - dialogiset yleisökeskustelut

Tutkimuksella vaikuttaminen, vanhempi tutkija Kaisa Schmidt-Thomé 

Media vaikuttajan välineenä, kansanedustaja Ozan Yanar 

Kansalaisyhteiskunta vaikuttavana voimana, pääsihteeri Kaari Mattila, IOL 

Yhteiskuntavastuu ja yksityinen sektori muuttavat maailmaa, 

monimuotoisuus & osallisuusasiantuntija Sara Salmani, Miltton Oy 

Lounas 

TALK THE TALK - dialogiset yleisökeskustelut

12.00 

PhD, päätoimittaja Johanna Vuorelma

11.50

OHJELMA

RATKAISUJEN TYÖPAJAT: 

Akvaariokeskustelut eli mitä opimme työpajoissa? 

PPäätöspuheenvuoro, pääsihteeri Peter Kariuki, Etno 

12.45 - 15.00 

Kulttuuria. 15.00 Juhlasali, 1. kerros 

16.00 Tilaisuus päättyy 

vieraskielisten yhdenvertaiset 
vaikuttamismahdollisuudet Suomessa 

TALK THE TALK - dialogiset yleisökeskustelut

10.30

11.40

Juontajina vaikuttaja, yhteisöpedagogi Anu-Rohima Mylläri & läänintaiteilija Mertsi Lindgren 

9.50 

10.45



They are must-have, not just nice-to-have: 
vieraskielisten yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Miten osallistumisoikeuksia edistetään ja kuka ottaa kopin? 

WORKSHOP 1 

TYÖPAJA 2 

TYÖPAJA 3 

TYÖPAJA 4 

TYÖPAJA 5 

TYÖPAJAT 
KLO 12.45-15.00 

REFUGEE PARTICIPATION FROM DAY ONE 

How can persons with refugee background participate in the design, implementation, monitoring 

and evaluation of all policy, legislative, procedurial or programmatic developments that may 

impact on them and their communities?

In Finland, are all the members of communities with refugee background equally involved in 

decision-making processes and activities that affect their lives?

How can participation be ensured for all women, girls, boys and men of all ages and 

backgrounds in an age/gender/diversity sensitive manner - starting with reception, through 

integration and beyond? 

Organiser: UNHCR in collaboration with Etno's member associations 

MAAKUNTAVALTA JA JÄRJESTÖT 

Millaisia valta- ja vaikuttamisrakenteita maakuntiin on syntymässä? miten vieraskielisten ääni 

saadaan niissä kuuluviin?

Miten vieraskieliset pääsevät osaksi maakunnallista päätöksentekoa ja vaikuttamista 

järjestötoiminnan kautta?

Järjestäjä: Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE 

REPRESENTATIONS IN THE MEDIA & THE POWER OF THE VISILITY AND VOICE 

Organiser, järjestäjä: ARF (Anti-Racist Forum) & 

ARMA (Anti-Racism Media Activist Alliance) –project, Koneen Säätiö 

Why "for us by us" is needed to support and empower participation?

Miksi ”meiltä meille” työtä tarvitaan tukemaan vaikuttamismahdollisuuksia?

PALVELUMUOTOILU PELASTAA! 

Miten palvelumuotoilun avulla lisätään julkisten palveluiden laatua ja säästetään kustannuksia? 

Miksi vieraskieliset on otettava mukaan julkisten palvelujen ja toiminnan kehittämiseen? 

Harjoitellaan palvelumuotoilua! CASE: digitaalinen asiointipalvelu 

Järjestäjä: Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

ÄÄNESTÄMINEN & VAIKUTTAMINEN ON TURHAA – EIK`S OOKIN??
Järjestäjä: Moniheli ry

miten vieraskielisten tietoa äänestämisestä ja vaikuttamisesta pitäisi lisätä ja luottamusta 

vaikuttamiseen kasvattaa? 

Suomessa vieraskielisten innokkuus asettua ehdolle poliittisissa vaaleissa on kansalliskielisiä 

selvästi vähäisempää. Vieraskieliset kunnallisvaaliehdokkaat myös pääsevät läpi kansalliskielisiä 

selvästi vähemmän. Vieraskieliset ja erityisesti nuoret eivät saa kokemusta kunnallisista 

poliittisista luottamustehtävistä, eivätkä tunne poliittista yhdistystoimintaa omakseen.

(in english 

& suomeksi) 

(in english) 

Representaatiot mediassa & nähdyksi ja kuulluksi tulemisen voima

Musiikkisali 2. fl 

Juhlasali 1. krs 

Galleria, 2. fl 

Café Vanha 1. krs 

Tiedekuntasali 2. krs 



ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 

#etnofoorumi 


