Turvallisesti yhdessä
– hyviä malleja turvapaikanhakijoiden kohtaamiseksi
Suomeen saapuu aiempaa enemmän turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijoiden saapuminen ja
vanhojen ja uusien asukkaiden kohtaaminen paikkakunnilla ei ole aina tapahtunut ongelmitta.
Ihmisarvon kunnioittaminen, ennakkoluulojen oikaiseminen, epäasiallisen käytöksen, uhkailun ja
vihapuheiden ehkäiseminen nousevat keskeisiksi paikkakunnilla, minne asumisyksiköitä
perustetaan. Kysymys on myös rikoksentorjunnasta ja paikkakunnan asukkaiden turvallisuuden
tunteen edistämisestä – sekä suomalaisten että uusien asukkaiden.
Seminaarissa esitellään hyviä malleja, joiden avulla edistetään yhteisön sopeutumista rakenteellisiin
ja sosiaalisiin muutoksiin. Kuulemme myös menetelmistä, joita käytetään sekä uusien ja vanhojen
asukkaiden vuoropuhelun että turvallisuudentunteen lisäämiseksi.
Aika

Torstai 17.12.2015 klo 9.00–16.00

Paikka

Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Sali 15, Helsinki

Järjestäjä

Rikoksentorjuntaneuvosto

Kohderyhmä
kunnanjohtajat, kuntien luottamushenkilöt, sosiaali- ja terveysjohtajat, kuntien opetusja sivistystoimi, maahanmuuttajaneuvostot, maahanmuuttokeskusten edustajat,
kuntien maahanmuuttoasioista vastaavat, poliisit, vastaanottokeskusten päälliköt,
vastaanottokeskusten järjestäjinä toimivat tahot, seurakunnat, järjestöjen ja
kansalaistoiminnan edustajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.
Ohjelma
9.00–9.10

Avaus
Eija Velitski, rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä
Helsingin syyttäjänvirasto

9.10–9.40

Turvapaikkatilanteen haasteet kuntahallinnolle
Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

9.40–10.10 Huudetaan ja halataan - kunta turvapaikanhakijoiden vastaanottajana
Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö, Oulun kaupunki
10.20–11.10 Nimbystä Yimbyyn – uudet asukkaat osaksi yhteisöön ympäristötyömallin avulla
Jukka Hampunen, yksikön johtaja, Diakonissalaitos
11.10–11.45 Kiukusta rakentavaan yhteiseen toimintaan – dialogisia menetelmiä ongelmien
ratkaisemiseksi
Miriam Attias, johtaja, Naapuruussovittelun keskus, Suomen pakolaisapu
11.45–12.00 Työryhmien ohjeistus

12.00–13.00 Verkostoitumislounas

13.00–14.30 Työryhmät:
1. Lapset pohtivat – pakolaiskysymyksen käsittely kouluissa
Vetäjä: Kristina Kaihari, opetusneuvos, Opetushallitus
Alustus: Escocia Nsuku, Suomen pakolaisapu
Lasten huolet ja kysymykset unohtuvat helposti keskusteltaessa pakolais- ja
siirtolaiskysymyksistä asuinalueella. Kotona ei aina pystytä vastamaan näihin
kysymyksiin. Pakolaisavun koululaisvierailut kiertävät kouluissa kertomassa
pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta.
2. Uusia malleja asukastilaisuuksien järjestämiseen
Vetäjä: Pentti Lemmetyinen, pääsihteeri, Setlementtiliitto
World Cafe –työpaja, kuinka paikalliset asukkaat ja uudet tulijat voivat etsiä vastauksia
yhdessä (Pihla Ruuskanen ja Helka Körkkö, Setlementtiliitto)
World Café on vuorovaikutteinen, joustava ja tehokas tapa tuottaa tietoa ja osallistaa
suurikin joukko ihmisiä yhteisen asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. World Café
perustuu pienryhmäkeskusteluun, jossa jokaisen osallistujan ääni ja mielipide on yhtä
tärkeä. Prosessi mahdollistaa suuren osallistujamäärän yhteisen näkemyksen
hahmottamisen.
3. Paikallinen asukastoiminta turvallisuuden tuottajina
Vetäjä: Tiina Rättilä, tutkija, Tampereen yliopisto
Alustus: Tiina Rättilä ja Jarmo Rinne, Tampereen yliopisto
Tutkijat esittelevät paikallisen asukasaktivismin vaikutusta asukkaiden kokemaan
turvallisuuteen ja rikoksentorjunnan sosiaaliseen ehkäisyyn. Tutkimus toi esiin
kukoistavan asukasaktiivisuuden tärkeyden paikallisyhteisön sosiaaliselle pääomalle
ja turvallisuuden tunteelle, mutta myös sen, miten asukastoiminnan rapistuminen
voidaan kokea turvallisuuden tunnetta uhkaavana.
14.30–15.00 Työryhmien yhteenveto
15.00

Päivän päätös ja lähtökahvit

