
ETNISTEN SUHTEIDEN FOORUMI 2017

YHTEISKUNTARAUHAA NYT!
 ~ Hyvät väestösuhteet Suomessa ~

torstaina 1. kesäkuuta klo 9.00-16.00
Helsinki, Finlandia-talo, Terassisali

tilaisuuteen on pakollinen ilmoittautuminen

@EtnoEtno
#etnofoorumi

klo 9.00 Rekisteröityminen ja aamukahvi
juontaja-kommentaattorina kansalaisaktivisti Maryan Abdulkarim

10.00 Ovet sulkeutuvat, Terassisali, Päärakennus 1. krs

FOORUMIN AVAUS
oikeusministeriön kansliapäällikkö, Etnon puheenjohtaja Asko Välimaa

10.15 YHTEISKUNTARAUHA & HYVÄT VÄESTÖSUHTEET
Kerran ja ainiaaksi saavutetut edut?

Yhteiskuntarauha Suomessa eilen, tänään ja huomenna
Euroopan historian dosentti Oula Silvennoinen, Helsingin yliopisto

Miten meillä menee?
Kartoitus hyvien väestösuhteiden tilasta Suomessa -
painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat
Projektipäällikkö Laura Jauhola, konsultti Janika Keinänen, Owal Group

Kommenttipuheenvuorot:
Suomalaisuuden murroksessa, vaikuttaja Michaela ”Mixu” Moua

Onko Suomessa hyvien väestösuhteiden politiikkaa?
tutkija Karin Creutz, Helsingin yliopiston etnisten suhteiden ja
nationalismin tutkimuskeskus

12.00 LOUNAS

13.00 ENNAKOINTI, PUUTTUMINEN JA MITTAAMINEN

Työpajat hyvien väestösuhteiden asialla

työpaja 1 Jännitteiden käsittely ja vastakkainasettelun ennaltaehkäiseminen
Terassisali vuoropuhelun avulla pakolaisia vastaanottavissa yhteisöissä

työpaja 2 Mistä ja kenen kanssa puhutaan, kun rakennetaan rauhaa:
Terassisali yhteisösovittelun hyödyntäminen ryhmien välisten konfliktien

purkamisessa. Case Forssan kaupunki

työpaja 3 Dialogisen keskustelun menetelmä tukemassa demokratiaa ja luottamusta
Huone 15

työpaja 4 Luottamusta rakentamassa – Tutkimuksellisia ja käytännöllisiä
Aurora-Sali lähestymistapoja

työpaja 5 Väestösuhteiden mittaaminen, seuranta ja edistäminen osana
Huone 24 (+22)  yhdenvertaisuussuunnittelua

15.00 TYÖPAJAT PÄÄTTYVÄT
siirtyminen seminaarisaliin (Terassisali 1. krs)

15.15 SILTOJA
HYVIEN SUHTEIDEN VAIKUTTAJA –PANEELI

Miksi hyvät väestösuhteet eivät ole yksinomaan maahanmuuttokysymys?
Ennakointi ja yhteiskuntarauhan vaaliminen on konflikteihin puuttumista
halvempaa – miten se ymmärretään?
Millaisia hyvien väestösuhteiden mittaamisen ja seurannan haasteita on
tunnistettu? Miten luottamusta voidaan ylipäätään mitata?
Suomi ja hankemaailma – miten tuoda pitkäjänteisyyttä  ja
vaikuttavuutta hyvien väestösuhteiden edistämiseen?

Panelisteina:
kansliapäällikkö ja Etnon varapuheenjohtaja Päivi Nerg (sisäministeriö)
työnohjaaja, kouluttaja Olli-Pekka Ahtiainen (Aretai Oy, Dialogiakatemia)
erikoistutkija Eveliina Lyytinen (Siirtolaisuusinstituutti)
päällikkö Miriam Attias (Naapuruussovittelun keskus)
erityisasiantuntija Panu Artemjeff (oikeusministeriö)

15.45 PÄÄTÖSPUHEENVUORO

Vuoden nuori eurooppalainen 2015,
ammattilaiskoripalloilija Shawn Huff

16.00 FOORUMI PÄÄTTYY

www.facebook.com/meistaonmoneksi



Lisätiedot etnisten suhteiden foorumi 2017

Foorumiin on pakollinen ilmoittautuminen 24.5.2017 mennessä
http://www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2017/

Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus sähköpostilla 25.5.2017.
Vahvistus tulee esittää sisääntulon yhteydessä.

Etno Foorumi on maksuton ja pääosin suomenkielinen.
Kysymyksiä voi esittää myös muilla kielillä.

Peruutusilmoituksen voi tehdä 30.5. mennessä osoitteessa
https://www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2017/etno-foorumi-2017-peruutus/
Peruuttamatta jääneestä ilmoittautumisesta peritään 50€ maksu.

Asiantuntijafoorumin osallistujat:
Asenteiden, turvallisuuden tunteen, osallisuuden ja kotouttamisen kanssa työskentelevät päättäjät,
viranomaiset, vapaaehtoiset, järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt;
ihmisten yhdenvertaisuudesta ja yhteiskunnan demokratiasta ja luottamuksen rakentamisesta
kiinnostuneet vapaaehtoiset, median edustajat, opiskelijat ja tutkijat.

Tila hiljentymiselle on käytössä klo 10.00–11.45 ja klo 13.00–15.00 (huone 16)

Matkakulut: korvataan ETNO neuvottelukuntien jäsenille tai varajäsenille,
jos matkasta on sovittu koordinaattorin kanssa ennen matkaa.
Lisätietoja antavat valtakunnallisen ja oman alueen ETNO koordinaattorit.

Foorumin 2017 työpajat
Hyvien väestösuhteiden asialla - Ennakointia, puuttumista ja mittaamista!

työpaja 1 Jännitteiden käsittely ja vastakkainasettelun ennaltaehkäiseminen
Terassisali vuoropuhelun avulla pakolaisia vastaanottavissa yhteisöissä,

Sovittelijat Jens Gellin & Leena Kaitonen, Naapuruussovittelun keskus

Mikä on viranomaisten tärkein tehtävä? Mitä tehdä, kun tiedon jakaminen ei auta? Miten
paikallisyhteisöä kuullaan vaikuttavasti, vuoropuheluun ohjataan ja mahdollistetaan kohtaamiset?

työpaja 2             Mistä ja kenen kanssa puhutaan, kun rakennetaan rauhaa:
Terassisali yhteisösovittelun hyödyntäminen ryhmien välisten konfliktien

purkamisessa. Case Forssan kaupunki

Naapuruussovittelun keskuksen päällikkö Miriam Attias &
sovittelija Hanna Vuorinen, Naapuruussovittelun keskus

Et ole yksin! Millaista tukea kunta ja toimijat saavat sovittelun ammattilaisilta.
Millaisia ovat olemassa olevat yhteisösovittelun työkalut ja hyvät käytännöt?

Ole varhainen lintu, älä anna ongelmien kärjistyä!
Mitkä ovat tunnistettavissa olevia hälytysmerkkejä, joihin tulisi puuttua ajoissa?

Mistä pitäisi puhua, kun rakennetaan rauhaa?

työpaja 3 Dialogisen keskustelun menetelmä tukemassa demokratiaa ja
Huone 15 luottamusta

Työnohjaaja, kouluttaja Olli-Pekka Ahtiainen, Aretai Oy, Dialogiakatemia

Dialogiset keskustelut soveltuvat niin työn, politiikan kuin kansalaiskeskusteluiden foorumeille.
Erityisen hyödyllistä se on tilanteissa, joissa yhteisöissä tutkitaan suhdetta jännitteisiinkin tilanteisiin.
Työpajassa tutustutaan dialogisuuden perusteisiin ja harjoitellaan dialogisen keskustelun menetelmää.

työpaja 4    Luottamusta rakentamassa – Tutkimuksellisia & käytännöllisiä
Aurora-sali    lähestymistapoja

Erikoistutkijat Johanna Leinonen ja Eveliina Lyytinen, Siirtolaisuusinstituutti
Maahanmuuttokoordinaattori Liselott Sundbäck, Kuntaliitto, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat

Luottamus merkittävänä tekijänä hyvien väestösuhteiden kehittämisessä ja
keskeisenä käsitteenä muuttoliike- ja kotoutumistutkimuksessa.
Millaisia luottamuksen käsitteitä on yhteiskuntatieteissä, erityisesti pakolaistutkimuksessa.

Keskustelemme luottamuksen rakentumisesta ja merkityksestä maahanmuuttajien
kotoutumisprosessin aikana. Käsittelemme myös eettisiä lähestymistapoja luottamuksen
saavuttamiseksi muuttoliike - ja kotoutumistutkimuksen kentällä.

työpaja 5 Väestösuhteiden mittaaminen, seuranta ja edistäminen osana
Huone 24(+22)  yhdenvertaisuussuunnittelua

Case 1: Paikallinen media-analyysi hyvien väestösuhteiden barometrina
Case 2: Paikallinen järjestö väestösuhteiden tiedonkerääjänä

Ylitarkastaja Katriina Nousiainen & erityisasiantuntija Panu Artemjeff, oikeusministeriö

Hyvät väestösuhteet ja yhdenvertaisuus kulkevat käsi kädessä: Hyvien väestösuhteiden mittaaminen on
yhdenvertaisuuden arviointia. Hyvien väestösuhteiden osa-alueet – asenteet, turvallisuuden tunne,
vuorovaikutus, osallisuus - konkretisoivat yhdenvertaisuuden käsitettä ja tuovat sen arjen tasolle

Case 1: Paikallinen media-analyysi hyvien väestösuhteiden barometrina – työkalu DIY-media-
analyysiin, Projektipäällikkö Laura Jauhola, Owal Group Oy

Case 2: Paikallinen järjestö väestösuhteiden tiedonkerääjänä – Tampereen kaupungin
yhdenvertaisuussuunnitelma, toiminnanjohtaja Mikko Väisänen, Pirkanmaan Seta


