Let’s work together –toimintaryhmä turvapaikanhakijoiden tukemiseksi ja
osallistamiseksi
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö yhteistyökumppaneineen on organisoimassa yhteistä matalan
kynnyksen toimintaa, jossa pyritään koulutuksen keinoin osallistamaan Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita ja
pakolaisia ja tarjoamaan heille mielekästä tekemistä yhdessä suomalaisten kanssa. Let’s work together –
toimintaryhmä kokoaa Tampereen yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä Pirkanmaalla toimivien aikuis- ja
ammattikasvatusorganisaatioiden edustajia, jotka ovat kiinnostuneita turvapaikanhakijoiden osallistamisesta. Se
kutsuu mukaan ihmisiä ja organisaatioita sekä osallistumaan jo suunniteltuihin toimintoihin että ideoimaan uusia
toimintamuotoja. Let’s work together –toimintaryhmän tarkoitus on palvella mukana olijoiden yhteydenpitoa ja
toiminnan koordinointia.
Esimerkiksi seuraavia Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksilössä kevätlukukaudella 2016 järjestettäviä kursseja
voi hyödyntää toiminnassa:
-

KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus (5 op) –opintojaksolla opiskeljat voivat auttaa vapaan sivistystyön
organisaatioita, ammatillisia oppilaitoksia ja muita toimijoita osallistavan toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa. Yksi mahdollisuus on järjestää yhteistyössä osallistujien tarpeisiin perustuvia ympäristöön,
yhteiskuntaan, kulttuuriin ja koulutukseen perehtymistä ja osallistumista tukevia työpajoja. Yhteyshenkilö: Anja
Heikkinen

-

KASLOE6.3 Käsityöilmaisu (5 op) –opintojaksolla turvapaikanhakijat voivat osallistua opetukseen ja työskennellä
yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssin teemoja ovat ylirajaisuus, identiteetti, toiseus, erilaisuus ja solidaarisuus.
Kurssilla toteutetaan käsityöteoksia em. teemojen lähtökohdista. Yhteyshenkilö: Miia Collanus

-

KASSA3 Education, work and culture (5 op/ECTS) – opintojakso, jolla mm. pohditaan kulttuurienvälisiä tulkintoja
työn ja kasvatuksen merkityksestä. Turvapaikanhakijoita voi osallistua opetukseen ja sen yhteydessä voi toteuttaa
ammatilliseen koulutukseen perehdyttäviä harjoituksia. Yhteyshenkilö: Anja Heikkinen

-

KASVAR6 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä (5 op) –opintojaksolla opiskelijat voivat
mm. järjestää leikkipäivän turvapaikanhakijalapsille. Yhteyshenkilö: Kaisu Hermanfors

-

KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama (5 op) -opintojaksolla järjestetään mm. Suomi toisena
kielenä -harjoituksia ja nukketeatteriesityksiä turvapaikanhakijaperheille. Yhteyshenkilö: Ritva Heinonen

-

KASSG Pro gradu tutkielma ja seminaari (40 op) Opinnäytetyöt turvapaikanhakijoiden tuki- ja
osallistamistoiminnan seuranta-, arviointi- ja toimintatutkimuksellisista projekteista. Yhteyshenkilö: Anja
Heikkinen

-

KASELOHA Harjoittelu / Elinikäinen oppiminen ja kasvatus (10 op) Maisteriopintoihin sisältyvän harjoittelun
suorittaminen turvapaikanhakijoiden osallistamiseen liittyvässä toiminnassa. Yhteyshenkilö: varmistuu
tammikuussa 2016.

Lisäksi kasvatustieteiden yksikössä on ideoitu mm. seuraavia toimintamuotoja:
-

-

Mediakasvatuksen projektiopintoja
Turvapaikanhakijalasten kerhotoimintaa, johon vanhemmat voivat tulla mukaan
Julkisia keskustelutilaisuuksia ja opiskelijoiden pitämiä luentoja
Avointen ovien päivä

Yhteistyökumppaneidemme suunnittelemia toimintamuotoja:
Kansalaisopisto Ahjola suunnittelee monikulttuurista maahanmuuttoa käsittelevää 4-osaista luentosarjaa keväälle
2016. Luennoilla mm. jaetaan tietoa maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista, esitellään maahanmuuttajatyötä
tekeviä organisaatioita ja visioidaan monikulttuurista Tamperetta. Yhteyshenkilö: Pilvi Mansikkamäki,
pilvi.mansikkamaki@ahjola.fi

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä kasvatustieteiden yksikön yhteyshenkilöihin:
Anja Heikkinen
p. 040 190 1464, Anja.Heikkinen@uta.fi

Katriina Tapanila
p. 050 339 1252, Tapanila.Katriina.A@student.uta.fi

Miia Collanus
p. 050 318 6801, Miia.Collanus@uta.fi

Kaisu Hermanfors
p. 050 318 1272, Kaisu.Hermanfors@uta.fi

Ritva Heinonen
p. 050 318 1271, Ritva.Anneli.Heinonen@uta.fi

Esite täydentyy osallistujien ja toimintamuotojen mukaan

