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Terveiset toiminnanjohtajalta
Vuosi on jälleen pyörähtänyt käyntiin vauhdilla.
Monenmoista on ehtinyt tapahtua jo vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Loppuvuodesta varmistui
jälleen työlään vaikuttamisen tuloksena rauhantyön rahoituksen jatkuvuus ainakin vuodeksi eteenpäin ja meille myönnettiin ensimmäistä kertaa myös valtakunnallisen nuorisotyön valtionavustusmäärärahoista toiminta-avustusta. Tämä takaa kestävyyttä projektirahoituksen rinnalle.
Kiitos uudenlaisen hankerahoituksen työntekijämäärä järjestössämme on kasvanut kahdesta henkilötyövuodesta
nykyiseen yli kymmeneen työntekijään. Lisääntyneet resurssit olemme kohdistaneet uuden strategian mukaisesti
kouluyhteistyöhön, nuorisotyöhön ja yhdenvertaisen inklusiivisen työotteen vahvistamiseen. Eri rahoittajat vaativat
yhä suurempia omarahoitusosuuksia myöntämänsä avustuksen rinnalle. Toivommekin jäsentemme maksavan oman
jäsenmaksunsa ajallaan ja kannustavan myös uusia ihmisiä, yrityksiä, säätiöitä ja järjestöjä liittymään tukijoidemme
joukkoon.
Kaikessa kehittämistyössä olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä vähemmistöjä ja syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä edustavien tahojen kanssa. Yhdenvertaisuutta edistävä työote näkyy konkreettisesti myös siinä, miten omien
resurssien käytössä huomioimme vähemmistöjen äänen esille tuomista laajasti yhteiskunnassa ja erityisesti kasvatuksen alalla. Täten anti-rasistinen ja yhdenvertaisuutta korostava työotteemme ei rajoittunut vain julkilausumiin tai
opetussisältöihimme vaan toiminnan hyödynsaajiin ja tekijöiden valintoihin. Meillä on nyt moninainen osaava tiimi
kehittämässä ja toteuttamassa rauhankasvatusta!
Vuonna 2017 käytimme paljon resursseja luodaksemme toimivat ja luottamukselliset kansainväliset
yhteistyöverkostot ja alkuvuoden aikana olemme jo isännöineet Suomessa yli 30 kasvattajaa Portugalista, Serbiasta, Skotlannista, Romaniasta, Sloveniasta ja Italiasta. Lisäksi järjestimme kansainvälisen rauhankasvatusseminaarin
opettajille ja nuorisotyöntekijöille Georgiassa.
Suomessa olemme aloittaneet Outside In –koulutukset vihapuheenvastaisen työotteen vahvistamiseksi nuorisotyössä. Järjestimme vuoden aikana
yhteistyössä
kansainvälisten
kumppaniemme
kanssa
luomamme
koulutusmallin pilottikoulutuksen Joensuussa kansainvälisenä rasisminvastaisena päivänä. Koulutukseen osallistui yli
20 nuorisotyöntekijää, järjestötyöntekijää ja sosiaalialan ammattilaista. Palaute
päivästä oli todella positiivista. Seuraavaksi koulutamme samasta teemasta
kirkon nuorisotyöntekijöitä Helsingissä.

Suomalainen Outside In -kouluttaja Julianna Brandt Sloveniassa syksyllä 2017.

“Kun oppii ihmisistä ja empatiasta, se saa ajattelemaan eri lailla
– Tarkastelemaan konfliktia eri puolilta, eri asemista ja etsimään ratkaisuja.”
- Martin Arshakyan, Youth For Peace koulutuksen osallistuja Armeniasta.
Rauhankasvatusinstituutti ja georgialainen Academy for Peace and Development toteuttivat nuorille
nuorisotyöntekijöille ja kasvattajille suunnatun koulutuksen Georgiassa 19–27.2.2018.
Osallistujat Armeniasta, Valko-Venäjältä, Moldovasta, Eestistä, Serbiasta, Georgiasta ja Suomesta
saapuivat helmikuiseen Misaktsieliin syventämään
ymmärrystään rauhan rakentamisesta ja kehittämään
valmiuksiaan rauhankasvattajina. Koulutuksen aikana jaettiin kokemuksia nuorten rauhantyön monista konteksteista ja etsittiin uusia tapoja nuorison
osallisuuden parantamiseksi. Osallistujat tutustuivat muun muassa empatiaharjoituksiin ja konfliktianalyysin menetelmiin RKI:n toiminnanjohtaja
Riikka Jalosen ja koulutussuunnittelija Amiirah SallehHoddinin opastuksella, jotka toimivat osana
kurssin järjestäjä- ja kouluttajatiimiä.

Youth for Peace -koulutuksen osanottajat ja ohjaajat

Viikon mittaisen koulutuksen inspiroimat ideat synnyttivät osallistujien välille uusia kumppanuuksia ja projektisuunnitelmia, jotka
tulevat jatkamaan kansainvälistä ja nuorisolähtöistä rauhankasvatusta uusissa toimintaympäristöissä.

Inklusiivisempi kansainvälinen vapaaehtoistyö
Kävimme yhdessä RKIn, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLASin sekä Invalidiliiton Seitti nuorisoyhteistyön kanssa
tutustumassa Irlannin Kingsriver Communityyn, jossa saksalaiset, suomalaiset ja irlantilaiset vammaistyöhön erikoistuneet nuorisotyöntekijät sekä vammaiset nuoret kokoontuivat yhdessä suunnittelemaan kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa vammaisille nuorille turvallinen ja tuettu vapaaehtoistyöilmapiiri ulkomailla. Yhteistyö jatkuu suunnittelemalla lisää yhteisiä hankkeita Erasmus+ tuella.

Henriikka palasi vapaaehtoistyöstä Portugalista.
RKIn ensimmäinen kansainvälinen vapaaehtoinen Henriikka on palannut vapaaehtoistyöstään Portugalin Figueira da Fozista.
Henriikka työskenteli RKIn portugalilaisessa kumppanijärjestössä melkein kokonaisen vuoden. Ennen vapaaehtoistyötä Henriikan
tulevaisuuden suunnitelmat olivat avoimia eikä itäsuomalaisella pienen kunnan nuorella ollut ajatustakaan mitä haluaisi tehdä tulevaisuudessa. Henriikka lopetti vapaaehtoistyön suunniteltua aiemmin, sillä hänellä on nyt pääsykokeet turvallisuusalan opintoihin.
Henriikan videohaastattelu loppuvuodesta: https://www.facebook.com/Rauhankasvatusinstituutti/videos/1681770798553626/

Opintovierailu Suomessa 3-11.3.2018:
Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö
RKI isännöi maaliskuussa opintovierailun, jonka aikana viiden eri maan nuorisoalan ammattilaiset
kokoontuivat Helsinkiin ja tutustuivat Suomessa tehtävään sukupuolisensitiiviseen nuorisotyöhön.
Reilu viikon aikana tutustuttiin Setan nuorisotoimintaan, Tyttöjen talon, Poi-kien talon, Monaliiku
-järjestön sekä Niceheartsien toimintaan sekä tuotettiin yhteinen check-list sukupuolisensitiivisen
nuorisotoiminnan järjestämiseen.

TERVEISET KOULUYHTEISTYÖSTÄ JA MAAILMANKOULUSTA!
Vuoden 2017 suurin ponnistus on ollut Maailmankoulun verkkosivujen täydellinen uudistaminen. Maailmankoulu.fi tarjoaa nyt entistä kriittisemmin silmin valitun ja monipuolisesti tarjoillun globaalikasvatuksen sisällön. Maailmankoulun uudistetuille nettisivuille
on koottu kriittisen globaalikasvatuksen mukaista, yhdenvertaisuutta edistävää materiaalia opettajien ja ammattikasvattajien tueksi. Materiaalia ja vinkkejä on tarjolla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Uudella sivustolla on esimerkiksi materiaalipankkiin liitetty hakukone, jolla sivujen käyttäjä löytää käyttöönsä juuri omalle kohderyhmälleen
ja eri oppiaineisiin sopivia materiaaleja eri teemoista. Materiaalipankin lisäksi Maailmankoulu-tiimi
vastaa opettajien ja kasvattajien suoriin materiaalivinkkauspyyntöihin.
Nettisivuille on koottu materiaalipankin lisäksi vinkkejä erilaisiin vuoden teemapäiviin- ja viikkoihin
yhdenvertaisuuden teemoista. Menetelmäosiossa opastetaan kasvattajia erilaisten toiminnallisten
ja osallistavien menetelmien hyödyntämiseen. Osioon on koottu testattuja ja kriittisesti valittuja
toiminnallisia vinkkejä monenlaisille oppijoille. Osiosta löytyy materiaaleja ja ohjeita kokonaisuuksien
toteutukseen monista erilaisista toiminnallisista menetelmistä: digitarina, draama, elokuvat, fotonovela, kirjallisuus, näyttelyt, nettipelit, rauhanfutis, sadutus, sarjakuvat, valokuvat, videot ja vastamainokset. Jokainen menetelmä sopii käytettäväksi globaali- ja yhdenvertaisuuskasvatuksessa.
Palautteen perusteella on paneuduttu myös videomateriaalien lisäämiseen. Agenda2030-sivusto antaa vinkkejä
eri-ikäisille sopivista opetuskokonaisuuksista Agenda2030-tavoitteiden jalkauttamiseksi kouluihin.
Samalla uudistimme ja selkeytimme myös Maailmankoulun nettisivujen ulkoasua. Uudistamistyö on tehty alusta asti moniammatillisena yhteistyönä koodaajan, viestinnän ammattilaisen, graafikon sekä pedagogisten ammattilaisten kanssa. Samalla paransimme
myös nettisivujen käytettävyyttä. Kaikki portaalin sisältö on suunniteltu opettajien ja ammattikasvattajien arkityötä ajatellen ja
materiaalien käyttöönotto on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi.

Anne Frank
– Historiaa nykypäivälle -näyttely
Anne Frank – Historiaa nykypäivälle -näyttely on kiertänyt Maailmankoulun uudella alueella, Joensuussa ja Joensuun seudulla,
lukuvuoden 2017-2018. Kiertonäyttelyssä nuoret tutustuvat RKI:n kouluttamien vertaisoppaiden avulla Anne Frankin
tarinaan ja siihen liittyviin toisen maailmansodan tapahtumiin
ja holokaustiin. Näyttelyn tavoitteena on myös herätellä empatiataitoja ja oppia tunnistamaan epäkohtia myös nuorten
omassa elinympäristössä pohtimalla laajemmin ennakkoluuloja ja syrjintää myös nykypäivän näkökulmasta. Maahanmuuton lisääntymisen myötä kiristyneet asenteet ja vihapuheen
lisääntyminen nousevat usein esille esimerkkinä epäkohdista
nuorten havainnoissa.
Näyttelyn vertaisopaskoulutukset ovat saaneet lukuvuoden
aikana hyvää palautetta ja nuoret ovat kiitelleet kokemusta ajatuksia herättäväksi ja motivoivaksi kokonaisuudeksi. Parhaimmat
kokemukset myös kouluttajalle ovat olleet hersyvät keskustelut nuorten kanssa sekä nuorten aito innostus aiheen parissa työskentelemiseen.

Peace education winter school Pärnussa 16.-18.3.2018
Kansainvälinen rauhankasvatuksen viikonloppukoulutus kokosi Pärnuun 40 opettajaa ja nuorisotyönohjaajaa Suomesta, Virosta ja
Latviasta. Koulutuksessa osallistujat jakoivat rauhankasvatuksen parhaita käytänteitä ja oppivat uutta toisiltaan sekä kurssin kouluttajilta. Kouluttajina toimivat Hanna Niittymäki Suomesta sekä Joakim Arnøy Norjasta. Koulutuksessa osallistujat oppivat uusia,
helposti sovellettavia rauhankasvatuksen menetelmiä yhdenvertaisuuden edistämiseen työssään. Koulutus keskittyi kouluun ja nuorisotyöhön soveltuviin toiminnallisiin menetelmiin, joita osallistujat harjoittelivat viikonlopun aikana. Viikonlopun opeista kootaan
osallistujille valmis käsikirja, johon kaikki mukana olleet lisäävät parhaat vinkkinsä ja ohjeensa rauhankasvatuksen menetelmien
käyttöön.

Olethan muistanut maksaa vuoden 2018 jäsenmaksusi
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Suomalainen Hajar Mahdavi ja skotlantilainen Stephanie Demeuldre-Coche
Interfaith Dialogue -opintovierailulla Glasgowssa marraskuussa 2017.

