Rasisminvastaisuus arjessa ja kansalaistoiminnassa seminaari
(Anti-racism in the everyday and civic action seminar, in English below)

Rasisminvastaisuus arjessa ja kansalaistoiminnassa -seminaarissa tarkastellaan rasismia arjessa ja
opetellaan konkreettisia rasisminvastaisia toimintatapoja. Aamupäivän työpajoissa (Metria-rakennus)
voi esimerkiksi perehtyä rasismiin puuttumisen perusteisiin, tarkastella rasismia yliopistolla ja opetella
toiminnallisia menetelmiä moninaisuuden käsittelemiseen. Iltapäivän luennoilla (F100, Futura)
puhujina ovat muun muassa tutkija ja apulaisprofessori Anna Rastas aiheenaan Arkipäivän antirasismi
sekä yhteisösovittelun asiantuntija Miriam Attias, jonka aiheena on Väestöryhmien välisten konfliktien
sovittelu. Seminaari on osa rasisminvastaisen viikon ohjelmaa. Seminaarin järjestävät Globaalin
turvallisuuden monikerroksiset rajat (GLASE) -tutkimushanke ja Opinsauna-hanke. Lisätietoja antaa
Anni Rannikko (anni.rannikko@uef.fi).

Aika: torstai 21.3.2019 klo 9.15–16
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.3. täällä:
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22337/lomake.html

Ohjelma:
9.15-11.15 Työpajat Metria-rakennuksessa (tarkempaa tietoa alempana)
- Rasismiin puuttumisen perusteet -työpaja (FI)
- Kuinka puutun rasismiin? Työpaja aihetta jo tunteville (FI-EN)
- Racism at the campus (EN)
- Toiminnallisia menetelmiä käsitellä moninaisuutta (FI-EN)
- Vapaaehtoistoiminnalla yli kulttuurirajojen (FI-EN)
Lounastauko (omakustanteinen)
Iltapäivän seminaari Futuran salissa F100 (FI)
Seminaari on suomenkielinen.
12.15 Avaus (Pirjo Pöllänen, tutkija, UEF)
12.25 Aamupäivän työpajojen yhteenveto (Anni Rannikko, tutkija, UEF)
12.45 Arkipäivän anti-rasismi (Anna Rastas, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto)
Kommentti: Professori Laura Assmuth, UEF
13.45 Kahvi/tee (ilmoittautuneille)
14.10 Väestöryhmien välisten konfliktien sovittelu (Miriam Attias, yhteisösovittelija,
depolarize.fi-hanke)
Kommentti: Peter Kariuki, ylitarkastaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
15.25 Keskustelu ja loppuyhteenveto (Tiina Sotkasiira, tutkija, UEF yhdessä Opinsaunahankkeen opiskelijoiden Tero Korhosen ja Mervi Kuusiston kanssa)
***
Lisätietoa työpajoista:
Jokaiseen työpajaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoitamme, jos ryhmä on täynnä
etkä mahdu mukaan. Ilmoittaudu täällä viimeistään 17.3.
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22337/lomake.html
1. Rasismiin puuttumisen perusteet -työpaja
Klo 9.15–11.15 (Metria MP101)
Kieli: suomi
Työpajassa opitaan tunnistamaan rasistista käytöstä arjessa sekä viharikoksen tunnusmerkit. Lisäksi
pohditaan keinoja ennaltaehkäistä rasismia sekä keinoja puuttua siihen.
Kenelle? Työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kuulleet rasismista, mutta eivät oikein tiedä, mitä
rasismi on, milloin siihen pitää puuttua ja miten. Tässä työpajassa ei tunneta tyhmiä kysymyksiä,
vaan lähdetään liikkeelle perusteista.
Kuka? Kouluttajana toimii Tiina Sotkasiira.
2. Kuinka puutun rasismiin?
How to interefere with racism?

Klo 9.15–11.15 (Metria M105)
Kieli: pääosin suomi, englantia käytetään apukielenä.
Language: Mainly Finnish, English used as an assisting language.
Toiminnallinen työpaja rasismiin puuttumisesta.
Kenelle? Työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka arvelevat tietävänsä, mitä rasismi tarkoittaa, mutta
toivovat saavansa työkaluja puuttua rasistiseen käytökseen joko ammatillisessa roolissa tai vapaaaikana esimerkiksi julkisilla paikoilla liikuttaessa.
Kuka? Kouluttajina toimivat Katri Silvonen (P-K Sotu) ja Maria Korkatti.
3. Racism at the campus -workshop
At 9.15–11.15 am (Metria building, room M108)
Language: English
Workshop deals with racism at the educational context of the UEF.
For whom? The workshop is meant for the students and staff members of the UEF. We invite people
to share their experiences of racism at the campus and learn from them. The workshop will produce
a set of ideas of what can be done to ensure that the university is a safe place for all.
Who? The workshop is led by Mathias Ebot (UEF).
4. Toiminnallisia menetelmiä käsitellä moninaisuutta
How to handle diversity?
Klo 9.15–10.00 (Metria M110)
Kieli: Työpaja on kaksikielinen (suomi-englanti).
Language: This is a bi-lingual (FI-EN) workshop.
Työpajassa esitellään ja kokeillaan erityisesti turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien
kanssa toimiviksi koettuja toiminnallisia työtapoja.
Kenelle? Työpaja on tarkoitettu erityisesti kasvattajille ja alan opiskelijoille, jotka haluavat oppia
uusia menetelmiä maahanmuuttajien ja muista maista tulleiden aikuisten ja lasten kanssa
toimimiseen.
Kuka? UEF:n opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat Thomas Viik ja Elina Palviainen.
5. Vapaaehtoistoiminnalla yli kulttuurirajojen
Crossing borders through voluntary work
Klo 9.15–11.15 (Metria M109)
Kieli: Työpaja on kaksikielinen (suomi-englanti).
Language: This is a bi-lingual (FI-EN) workshop.
Tule keskustelemaan, jakamaan kokemuksiasi ja kuulemaan järjestötoiminnasta, vapaaehtoisten
ohjaamista suomen kielen kerhoista sekä työelämämentoroinnista.
Kenelle? Kaikille kansainvälistymisestä, vapaaehtoistyöstä ja maahanmuuttajatyöstä kiinnostuneille.
Kuka? Jenni Kemppainen ja Grace Laaksonen, Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT) sekä Kaisa
Tuohino-Brown, Suomen Punainen Risti Joensuun osasto ja Piia Jounila, SPR Savo-Karjalan piiri.
***
Lisäksi voit käydä tutustumassa opiskelijoiden ja henkilökunnan vastaanottokeskuksissa tekemään
toimintaan pop up -tapahtumissa (ei ennakkoilmoittautumista):
Täällä Lehtiniemen alla
klo 9–16, Futura F104

Näyttelyhuone, jossa valokuvia Itä-Suomen yliopiston opettajaopiskelijoiden keväällä 2016 kuvaama
dokumentti ”Täällä Lehtiniemen alla” Lehtiniemen vastaanottokeskuksen arjesta. Ostettavissa
KOTO-hankkeen kirjaa ”Kohtaamisia taidolla ja taiteella” (á 12€).
Lisätietoja: https://koto-hanke52.wenode.fi/
Opiskelija vastaanottokeskuksessa
klo 10–11 @Metrian kahvila
Pop up -kahvila, jonne voi tulla pohtimaan, mitä opiskelija voi tehdä vastaanottokeskuksessa ja voiko
sielläkin opiskella.
Padlet-kysely: Kuinka voin ehkäistä rasismia?
klo 11–12 useiden UEF:n kampusruokaloiden läheisyydessä
**

IN ENGLISH
Anti-racism in the everyday and civic action seminar
Anti-racism in the everyday and civic action seminar invites you to investigate manifestations of
everyday racism and learn methods to resist it. In the morning, you can take part in workshops
(some of which are in English or in Finnish and English), and in the afternoon in a Finnish-language
seminar (Futura building). The speakers of the seminar include Adjunct Professor Anna Rastas (her
topic is Everyday Anti-Racism) and Miriam Attias who is a specialist in community negotiations, her
topic being Negotiating conflicts between different population groups, among many others. The
event is organised by Multilayered Borders of Global Security (GLASE) research project and
Opinsauna – Learning Spaces project. More information from Anni Rannikko (anni.rannikko@uef.fi).
Time: Thu 21.3.2019 at 9.15–16
Place: University of Eastern Finland, Joensuu
The event is open to everyone. Please, register by the 17th of March at:
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22337/lomake.html
Programme:
9.15- Workshops, Metria building (More information about workshops below)
- Rasismiin puuttumisen perusteet -työpaja (FI)
- How to interefere with racism? (FI-EN)
- Racism at the campus (EN)
- How to handle diversity? (FI-EN)
- Crossing borders through voluntary work (FI-EN)
Lunch (at your own expense)
Afternoon Seminar programme in F100, Futura building (FI)
The seminar is in Finnish.

12.15 Opening (Pirjo Pöllänen, researcher, UEF)
12.25 Summarising morning session (Anni Rannikko, researcher, UEF)
12.45 Everyday anti-racism (Anna Rastas, Adjunct professor, University of Tampere)
Commentary: Professor Laura Assmuth, UEF
13.45 Coffee, tea and refreshments
14.10 Negotiating conflicts between different population groups (Miriam Attias, community
mediator, depolarize.fi project)
Commentary: Peter Kariuki, Senior Advisor, The Advisory Board for Ethnic Relations (ETNO)
15.25 Discussion and conclusions (Tiina Sotkasiira, researcher, UEF and Tero Korhonen and Mervi
Kuusisto, Opinsauna – Learning Spaces project)
***
More information about workshops:
Please remember to register for workshops: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22337/lomake.html
There are 20 places in each workshop. We will notify you, if you do not get a place there.
Note: only the ones with English content are listed here!
2. How to interfere with racism? (FI-EN)
at 9.15–11.15 (Metria M105)
Language: Mainly Finnish, English used as an assisting language.
A practical workshop on how to interfere with racism.
For whom?
This workshop is aimed for all who think they already know what racism means but wish to get tools
to interfere with racist behavior either as professionals or during leisure, e.g. when moving in public
spaces.
Who?
Trainers are Katri Silvonen and Maria Korkatti (North Carelian Society for Social Security)
3. Racism at the campus -workshop (EN)
At 9.15–11.15 am (Metria building, room M108)
Language: English
Workshop deals with racism at the educational context of the UEF.
For whom?
The workshop is meant for the students and staff members of the UEF. We invite people to share
their experiences of racism at the campus and learn from them. The workshop will produce a set of
ideas of what can be done to ensure that the university is a safe place for all.
Who?
The workshop is led by Mathias Ebot (UEF).
4. How to handle diversity?
At 9.15–10.00 (Metria M110)
Language: This is a bi-lingual (Finnish-English) workshop.
In this workshop we will introduce and try out practical methods and activities that have proved
useful especially when working together with people seeking asylum and other migrants

For whom?
The workshop is aimed specially at educators and students of education who would like to learn new
methods to work with children and adults who have moved to Finland from other countries.
Who?
Students of the UEF School of Applied Educational Science and Teacher Education Thomas Viik and
Elina Palviainen.
5. Crossing borders through voluntary work
At 9.15–11.15 (Metria M109)
Language: This is a bi-lingual (Finnish- English) workshop.
Come to discuss, share experiences and hear about association activities, about the Finnish language
courses facilitated by volunteers and about work life mentoring.
For whom?
To all interested in internationalization, volunteering and working with migrants.
Who?
Jenni Kemppainen ja Grace Laaksone (Finnish Branch of Service Civil International, KVT), Kaisa
Tuohino-Brown (Finnish Red Cross / Joensuu section) and Piia Jounila (Finnish Red Cross / SavoCarelian Branch).
Without any registration you are warmly welcome to familiarise yourself with the work the students
and staff members have conducted with asylum seekers in the reception centers.
"Under the Lehtiniemi Sky"
at 9–16, Futura F104 (FI)
Show room where you can see phtos and a documentary film of the activities of students at
Lehtiniemi reception centre nearby Savonlinna. You can also purchase a book by KOTO-proejct
”Kohtaamisia taidolla ja taiteella” (á 12€).
More info: https://koto-hanke52.wenode.fi/
Student in a reception centre (FI-EN)
at 10–11AM @Metria café
A pop up café where you can come to ponder what a student can do in a reception centre and if it is
possible to study there.
Padlet survey: What can I do to prevent racism? (FI-EN)
at 11–12 in the vicinity of several UEF campus restaurants. Share your own good tips!

