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JOHDANTO
PROJEKTI
PiFbase International on kolmen vuoden strateginen kumppanuus kolmen nuorisoyhdistyksen välillä
Suomessa, Romaniassa ja Ruotsissa. Tämä pitkäaikainen yhteistyö tapahtui maaliskuun 2017 ja
helmikuun 2021 välisenä aikana.
Päätavoitteemme on parantaa nuorisotyön laatua innovatiivisella menetelmällä nimeltään PiFbase –
Pay it Forward Be a Social Entrepreneur.
Käytämme valmennusta keskeisenä työkaluna ja uskomme vahvasti sosiaaliseen osallisuuteen ja
monimuotoisuuden juhlistamiseen.
PiFbase International keskittyy strategisessa kumppanuudessa neljään teemaan:
Oppimisympäristö nuorisotyössä
Nuorisotyöntekijöiden ammatillistaminen
Sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuuden hallinta nuorisotyössä
Laatu nuorisotyössä
Tässä strategisessa kumppanuudessa korostamme kuutta tavoitetta:
Tavoite 1: Ammatillistetaan nuorisotyöntekijät asettamalla valmentajarooliin liittyviä
laatustandardeja sekä eettisiä ja ammatillisia sääntöjä, ja kehitetään korkealaatuisia taitoja ja
kompetensseja erityisesti heidän osallisuutta ja monimuotoisuutta koskevassa työssä.
Tavoite 2: Luodaan paikka nuorisotyöntekijöille kokemusten ja taitotiedon jakamiseksi
syrjäytyneiden nuorten tavoittamisesta.
Tavoite 3: Luodaan sarja älyllisiä tuloksia, jotka tukevat nuorisotyöntekijöitä heidän
henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessään;
Tavoite 4: Parannetaan valmiuksien kehittämistä, johtamista ja yhteistyötaitoja näissä kolmessa
organisaatiossa;
Tavoite 5: Parannetaan organisaatioiden kykyä työskennellä heikommassa asemassa olevien nuorten
kanssa edistämällä sosiaalista yrittäjyyttä.
Tavoite 6: Parannetaan strategioita ja menetelmiä laadullisen nuorisotyön tekemiseksi mukaan
lukien yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa ja aloitetaan monialainen yhteistyö.
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RAHOITTAJAT

Erasmus + on EU: n ohjelma koulutuksen, nuorison ja urheilun tukemiseksi Euroopassa. Sen 14,7
miljardin euron budjetti tarjoaa mahdollisuuden yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle opiskella, kouluttaa,
hankkia kokemuksia ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla."

Vuoteen 2020 asti kestävä Erasmus + ei tarjoa vain mahdollisuuksia opiskelijoille. Yhdistämällä
seitsemän aikaisempaa ohjelmaa, sillä on mahdollisuuksia monenlaisille henkilöille ja organisaatioille.
Yksityiskohtaista tietoa näistä mahdollisuuksista, mukaan lukien kelpoisuusperusteet, on Erasmus + ohjelman oppaassa. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia kaikenikäisille, auttaa heitä kehittämään ja
jakamaan tietoja ja kokemuksia eri maiden laitoksissa ja järjestöissä. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia
monenlaisille organisaatioille, mukaan lukien yliopistot, koulutuksen tarjoajat, ajatushautomot,
tutkimusorganisaatiot ja yksityiset yritykset.
Lisää tietoa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

Tuodakseen Erasmus +: n mahdollisimman lähelle osallistujia ja varmistaakseen, että se toimii hyvin eri
maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa ohjelman hallinnoimiseksi.
Kansalliset toimistot sijaitsevat ohjelmamaissa ja niiden tehtäviin kuuluu: tietojen toimittaminen
Erasmus + -ohjelmasta; rahoitettavien hankkeiden valinta; seurata ja arvioida Erasmus + -ohjelmaa
hakijoiden ja osallistujien tukeminen yhteistyö muiden kansallisten toimistojen ja EU: n kanssa; Erasmus
+ -ohjelman edistäminen jakamalla menestystarinoita ja parhaita käytäntöjä.
Lisää tietoa: https://www.mucf.se/erasmus-plus
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Minds are like
parachutes, they work
best when they are open.
JAMES DEWAR

1
KOULUTUSPAKETISTA
Sosiaalisen osallisuuden koulutuspaketti kehitettiin osana "Pay it forward - ole sosiaalinen yrittäjä
kansainvälinen" -hanketta (PiFbase International), https://pifbaseinternational.com. Koulutuspaketin
päätavoitteena on tarjota nuorisojärjestöille jäsennelty kehys keskittymään nuorisotyönsä sosiaalisen
osallisuuden näkökulmaan ja saada käytännön tapa työskennellä osallistamisstrategiansa.
Annetut tiedot ja erilaiset työpajaskenaariot perustuvat kumppanuuden asiantuntemukseen, mutta
myös johtavan kumppanin Awesome People tekemään tutkimukseen sosiaalisesta osallisuudesta ja
innoittamana erilaisista sosiaalisen osallisuuden resursseista. Osa koulutuspaketista on testattu
oppimisen, opettamisen ja kouluttamisen aikana strategisessa kumppanuudessa ja erikseen
osallistuvissa organisaatioissa.
Koulutuspaketin yksityiskohdat suunniteltiin ottaen huomioon sosiaalisen osallisuuden tärkeimmät
haasteet, joita kumppaniorganisaatiot itse kohtaavat päivittäisessä työssään. Halusimme tehdä
vuorovaikutteisen koulutuspaketin, joka on merkityksellistä nuorisotyöntekijöille ja nuorisojärjestöille ja
joka voi auttaa heitä laatimaan konkreettisia suunnitelmia osallistamistyöhönsä.
Koulutuspaketti on saanut inspiraationsa Design Thinking Teoriasta, epävirallisesta oppimisesta ja
Erasmus + -yhteistyö- ja monimuotoisuusstrategian puitteista nuorisoalalla. Tämä koulutuspaketti on
työkalu, jota nuorisojärjestöt voivat käyttää kouluttaakseen nuorisotyöntekijöitään:
Mitä osallisuus tarkoittaa ja miten voidaan työskennellä kohti osallistavampaa organisaatiota;
Kuinka tehdä osallistamisstrategia ja toimintasuunnitelma;
Mitkä eri näkökohdat ovat tärkeitä työskennellessä osallisuuden ja nuorten kanssa.
Pakettia voidaan käyttää Coach it forward -koulutuksen vaiheena 2 sovellettuna.
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2
KUINKA KÄYTTÄÄ TÄTÄ
KOULUTUSPAKETTIA

Koulutuspaketti antaa organisaatioille ja nuorisotyöntekijöille, jotka eivät välttämättä tunne hyvin
sosiaalisen osallisuuden aihetta, saada perustan ja lopulta tilaa luoda konkreettinen
toimintasuunnitelma toteutettavista toimenpiteistä. Koulutus on suunniteltu 1,5-2 päiväksi. Tarjoamme
yksinkertaiset, vaiheittaiset ohjeet, joissa on tietoa kunkin harjoituksen ajasta ja materiaalista.
Harjoitukset edellyttävät kaikkien osallistujien pohdintaa ja aktiivista osallistumista.
Koulutuspaketti koostuu viidestä päälohkosta:
1.ENSIMÄINEN LOHKO

Johdatus sosiaalisen osallisuuden ja monimuotoisuuden aiheeseen ja maaperän luominen muulle
koulutukselle. Keskustellaan perusmäärittelyistä ja intersektionaalisuuden käsitteestä (eli
analyyttinen näkökulma).
2.TOINEN LOHKO

Jokaisen organisaation / osanottajan oppimissilmukka tarkastelemaan mitä on tehty aiemmin ja
mitkä heidän nykyiset tarpeensa ovat organisaatioiden osallistamistyön parantamiseksi ja mitkä
kohderyhmät he haluavat tavoittaa.
3.KOLMAS LOHKO

Tilaa inspiraation saamiseksi ja ideoiden luomiseksi siitä, miten organisaatioissa voidaan parantaa
osallisuuden kanssa tehtävää työtä yleensä ja miten tavoittaa tietty (t) aliedustetut kohderyhmät.
Tässä olemme sisällyttäneet strategiseen kumppanuuteen kehitetyn sosiaalisen osallisuuden pelin
inspiraation lähteenä keräämään parhaita käytäntöjä. Pelipohjainen oppimisosa on hieno tapa
lisätä monipuolisuutta koulutukseen ja antaa osallistujille innovatiivinen ja mukaansatempaava
työkalu sosiaalisen osallisuuden aiheen käsittelemiseen.
4.NELJÄS LOHKO

Edistyminen organisaation osallistamistyössä luomalla oma osallistumisstrategia
toimintasuunnitelma edellisessä istunnossa esiin tulleiden ideoiden toteuttamiseksi.

ja

5.VIIDES LOHKO

Arviointi.
* Muokkaa koulutusta vapaasti organisaatiosi ja nuorisotyöntekijöiden tarpeiden mukaan.
** Olemme sisällyttäneet tähän oppaaseen erilaisia inkluusioon liittyviä lainauksia. Ne voidaan tulostaa
ja laittaa harjoitteluhuoneen seinille kehystämään tilaa osallisuuden teemalla. lainaukset ovat
englanniksi alkuperäisellä kielellään.
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SOSIAALINEN
OSALLISTUMINEN
"Kun osallistaminen varmistaa, että kaikki nuoret voivat osallistua, monimuotoisuuteen keskittyminen
varmistaa, että kaikki voivat osallistua omilla ehdoillaan, tunnustamalla normien, vakaumusten,
asenteiden ja elämänkokemuksen erojen arvon. "Erasmus + osallisuutta ja monimuotoisuutta koskeva
strategia nuorisoalalla, 2014, Euroopan komissio
Kuten Euroopan komissio osoittaa, sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuus kulkevat käsi kädessä.
Nuorisojärjestöinä meidän on asetettava osallisuus ja monimuotoisuus jalustalle saavuttaaksemme
Euroopan komission määrittelemän työn tavoitteen: "Nuorisotyö auttaa nuoria hyödyntämään täyden
potentiaalinsa. Se kannustaa henkilökohtaiseen kehitykseen, autonomiaan, aloitteellisuuteen ja
osallistumiseen yhteiskunnassa. "
(https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/work_en)
Se tarkoittaa, että meidän on sisällytettävä KAIKKI nuoret, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on
pystyttävä hallitsemaan monimuotoisuutta, joka seuraa ja auttaa nuoria hyödyntämään täyden
potentiaalinsa. Uskomme, että ensimmäinen askel on kuitenkin tietoisuus organisaation nykyisestä
tilanteesta, kun on kyse osallisuudesta ja aloittaa siellä missä olemme nyt, jotta tulevaisuudessa
voidaan sisällyttää toimintaa aktiivisesti eri kohderyhmät. Euroopan komissio keskittyy nuorten
osallisuuteen, jotka ovat epäedullisessa asemassa ikänsä - vähempien mahdollisuuksiensa - ja
tilanteiden, jotka usein estävät nuoria osallistumasta erilaisiin toimintoihin, jotka hyödyttäisivät heidän
henkilökohtaista kehitystään ja osallistumistaan yhteiskuntaan. Koulutuspaketissa tarkastelemme näitä
tilanteita esittelyosassa.
PiFbase Internationalin strategisessa kumppanuudessa, jossa kehitimme tämän koulutuspaketin,
olemme käyttäneet termiä aliedustetut nuorisoryhmät keskittymään paitsi osallisuuteen myös
monimuotoisuuteen. Mielestämme on hyvä, kun eri ihmiset tapaavat ja yhdistyvät nuorisotoimintaan,
eikä riitä, että organisaatioosi on sisällytetty esimerkiksi ryhmä maahanmuuttajia. Tavoitteena on myös
sisällyttää toimintaan aliedustettu ryhmä, joka tässä tapauksessa voisi olla alkuperäiset nuoret, joiden ei
välttämättä tarvitse olla heikommassa asemassa.
Lisää ajatuksia ja näkökulmia sosiaaliseen osallisuuteen löytyy lähdeluettelosta sekä artikkelista
Sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuuden hallinta nuorisotyössä sekä saman teeman Podcastista,
joka on tuotettu PiFbase Internationalin strategisessa kumppanuudessa.
Löydät nämä osoitteesta www.pifbaseinternational.com
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3

VALMISTELU

TO DO

Logistiikka: Järjestä tila tuolien kanssa ympyrään;
Valmista kaikki tarvittavat materiaalit;
Valmista välipaloja ja lounasta, kahvia ja teetä;
Laita inklusiiviset lainaukset seinille.

MATERIAALIT

Fläpit / valkotaulu
Valmistettu fläppitaulu ohjelmasta
Valmistettu fläppitaulu unelmakuplalla
Leikkaa määritelmät ja sanat
Lankakerä
Kynät ja paperit
Painetut eläinprofiilit
Painetut roolikortit
Lausekeluettelo
Valmistettu
fläppitaulu
tai
moniste
luettelo
tilanteista,
jotka
voivat
johtaa
vähemmän
mahdollisuuksiin
Valmistettu fläppitaulu "Menneisyyden menestykset ja
epäonnistumiset"
Henkilökohtainen malli
Peli sosiaalista osallisuutta varten + säännöt
Inkluusiostrategian malli
Toimintasuunnitelman malli
Valmistettu fläppitaulu lahjapakkauksella ja otsikolla
"Sain ..."
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4
SUOSITELTU AIKATAULU
KOULUTUKSEN PÄÄTAVOITE

Esitellä osallistujille osallisuuden käsite
Tarjota osallistujille konkreettisia esimerkkejä osallistavampaan työhön soveltuvista käytännöistä
Luoda osallistujille tilaa suunnitella henkilökohtainen osallistamisstrategia ja toimintasuunnitelma

PÄIVÄ 1
OSALLISUUDEN JA
MONIMUOTOISUUDEN ABC

Lohko 1
Sessio 1

Esittely
Tutustuminen: Lankakerä
Monimuotoisuus:Klubitalon suunnittelu

Kahvitauko

Sessio 2

Tasa-arvo: Askel eteenpäin
Kuuluminen: Kukkavoimaa

Lounas

Lohko

OSALLISTAMISSUUNNITELMA
2

Lohko 4
Sessio 1

Sessio 1

Tarveanalyysi
Kohderyhmä

Kahvitauko

Lohko

PÄIVÄ 2

3

Sessio 1

Sosiaalinen osallisuus-peli
Café -maailma

Lopetus

Tarkistuspiste&
edellisenpäivän
yhteenveto
Osallistamissuunnitelma

Kahvitauko

Sessio 2

Toimintasuunnitelma

Lohko

5

Sessio 1
Arviointi
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LOHKO 1

ESITTELY

I believe in a passion
for inclusion.
LADY GAGA

Suunnitelma
ESITTELY

Lohko 1: Esittely | Sessio 1

AIKA

30 min

MATERIALIT

Valmistettu fläppitaulu ohjelmasta
Valmistettu unelmakuplan fläppitaulu
Leikkaa määritelmät ja sanat

TAVOITE

Koulutuksen tavoite ja kulku on
selkeä osallistujille ja he ovat
ilmaisseet odotuksensa.

KUVAUS

Aloita käymällä läpi eri lohkot. Kirjoita mieluiten aikataulu fläppitaululle ja laita se seinälle, jotta
osallistujat näkevät ne koko harjoituksen ajan.
LOHKO 1
Johdatus aiheeseen nuoret, joilla on vähemmän mahdollisuuksia, sosiaalinen osallisuus ja
monimuotoisuus.
LOHKO 2
Oman organisaation oppimispiiri (Tarveanalyysi, Kohderyhmä).
LOHKO 3
Ideation (parhaat käytännöt, uudet ideat).
LOHKO 4
Edistyminen (osallisuusstrategia, toimintasuunnitelma)
LOHKO 5
Arviointi
Odotukset / toiveet
Valmista fläppitaulu suurella unelmakuplalla. Anna kaikille osallistujille post-it-muistiinpanoja ja kysy
heiltä:
"Mitkä ovat odotuksesi ja toiveesi koulutukselle?"
Osallistujat kirjoittavat post-it-muistiinpanoihin ja kiinnittävät ne fläppitauluun. Kun kaikki ovat
valmiita, ota piiri, jossa jokainen voi sanoa odotuksensa / toiveensa.
Määritelmät
Jaa osallistujat pienempiin ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle sana (osallisuus, monimuotoisuus, syrjintä)
ja heidän erilaiset määritelmänsä (etsi määritelmiä eri sanakirjoista). Pyydä jokaista ryhmää sopimaan
omasta sanan määritelmästään. He kirjoittavat määritelmänsä paperille ja esittelevät sitten
määritelmänsä koko ryhmälle. Kaikki ryhmät kommentoivat erilaisia määritelmiä ja keskustelevat,
ovatko nämä lopullisia määritelmiä vai haluavatko ne muuttaa jotain. Kun he ovat sopineet, he
asettavat seinälle lopulliset määritelmät, jotka näkyvät koko harjoittelun ajan.
KYSYMYKSIÄ

Oliko määritelmän keksiminen vaikeaa?
Oletko tyytyväinen määritelmiin, joista olet sopinut?
Miksi on tärkeää, että näille sanoille on määritelty yhteinen määritelmä?
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It is not our differences
that divide us. It is our
inability to recognize,
accept, and celebrate
those differences.
AUDRE LORDE

Suunnitelma
LANKAKERÄ
Lohko 1: Esittely | Sessio 2

AIKA

15 min

MATERIAALIT

Lankakerä, valkotaulu, fläppejä

TAVOITE

Osallistujien tulisi tuntea toisiaan
hieman enemmän kuin
aikaisemmin ja heillä tulisi olla
käsitys identiteetin
monimuotoisuudesta

KUVAUS

Osallistujat istuvat tai seisovat ympyrässä. Yksi ympyrässä olevista henkilöistä saa lankapallon ja pitää
langanpäästä kiinni ja heittää sitten lankapallon toiselle ympyrässä olevalle henkilölle. Kun tämä
tehdään, hänen pitäisi sanoa jotain henkilökohtaista itsestään (nainen, isä, muslimi ... ). Seuraava henkilö,
joka saa lankapallon, tekee saman. Lankapallo voi palata ihmiselle useammin kuin kerran, mutta on
sanottava jotain uutta joka kerta, kun heität langan.
Harjoitus jatkuu, kunnes lankapallo on valmis ja osallistujat istuvat / seisovat hämähäkinverkossa. Tässä
harjoituksessa osallistujat oppivat hieman enemmän toisistaan ja kun lanka luo verkon, se
havainnollistaa, että meillä kaikilla on erilainen identiteetti molempien välillä, mutta myös itsessämme,
mikä voi olla melko monimutkaista.
KYSYMYKSIÄ

Eri identiteeteillämme on erilaiset tarpeet ja sipulin tavoin identiteettimme sisältää erilaisia kerroksia.
Voit piirtää sipulin taululle / fläppitaululle visualisoitavaksi. Koulutuksen aikana on tärkeää pitää
mielessä, että vaikka puhumme erilaisista ihmisryhmistä, jotka sisällytetään organisaatioomme, monet
heistä kuuluvat moniin ryhmiin samanaikaisesti eivätkä edes tunnista itseään erityisryhmässä.
Onko sinulla henkilöllisyydessäsi identiteettiä, jota harvoin tai et koskaan tunnista itsessäsi, mutta
muut tunnistavat?
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Suunnitelma
KLUBITALON SUUNNITTELU

Lohko 1: Esittely | Sessio 3

AIKA

45 min

MATERIAALIT

Kyniä, paperia, tulostetu eläonprofiilit
(1/osallistuja)

TAVOITE

Opettaa osallistujia ihmisten
erilaisista tarpeista ja haasteista
osallistamisen avulla

OHJEET

Selitä ryhmälle, että he ovat nyt Roarvillen kansalaisia. Juhliakseen yhteisöään heitä on pyydetty
suunnittelemaan klubitalo Roarvillen kansalaisille. Jokaiselle osallistujalle annetaan yhden eläimen
profiili. Heidän ei pitäisi olla tietoisia muista eläinprofiileista tässä vaiheessa. Heidän on otettava
huomioon profiiliin sopivan luonteensa tarpeet suunnitellessaan klubitaloa.
Osallistujilla on 10 minuuttia aikaa suunnitella erikseen (tai ryhmissä, joissa on sama eläinmerkki
suuremmille ryhmille) hahmojensa tarpeisiin sopiva klubitalo. Anna kyniä ja paperia, jotta osallistujat
voivat piirtää klubitalonsa. He voivat olla niin luovia kuin haluavat.
Pyydä osallistujia luomaan 4–6 jäsenen ryhmät muiden osallistujien kanssa. Ryhmässä on oltava
vähintään kahden tyyppisiä eläimiä. Pyydä osallistujia vertaamaan klubitaloja pohtimaan kunkin
suunnittelun eri näkökohtia, jotka sopivat heidän profiiliinsa ja jotka eivät. Katso sitten, voivatko he
sopia yhteisestä suunnittelusta, joka sopii kaikille uudessa ryhmässä. Anna tähän aikaa 10 minuuttia.
Tuo kaikki osallistujat takaisin yhteen. Jokainen pieni ryhmä esittelee tarkistetun klubitalonsa, mukaan
lukien yksityiskohdat sen ominaisuuksista. Kun he jakavat suunnittelunsa keskenään, pyydä osallistujia
miettimään, pystyisikö heidän hahmonsa käyttämään kutakin esiteltyä klubitaloa. Kun jokainen
klubitalo on esitelty, pyydä osallistujia ilmoittamaan jokaiselle kulubitalomallille, voisivatko he käyttää
sitä, yksinkertaisella "kyllä" tai "ei" vastauksella.
KYSYMYKSIÄ

Miltä klubitalon suunnittelu tuntui?
Mitä tapahtui, kun jouduit liittymään toiseen ryhmään?
Pitäisikö sinun tehdä kompromisseja?
Pystyitkö suunnittelemaan klubitalon, joka toimi kaikille?
Kuinka päätit, mitkä tarvikkeet täytettiin?
Oliko jotain, mikä oli helppo tai vaikea päättää?
Mikä muutti klubitalon suunnittelua, kun työskentelit isommassa ryhmässä ja miksi?
Mitä tapahtuisi todellisessa elämässä, jos jokin tekisi rakennuksesta sinulle pääsyn vaikeaksi
(esimerkiksi portaat tai melu)?
Kuten tämän harjoituksen eläimillä, jokaisella ihmisellä on pääsytarpeita, mutta suurin osa
pääsytarpeista ei ole näkyvissä. Mitä voimme tehdä varmistaaksemme ihmisten tarpeet?
Mitä luulet tapahtuvan, kun ihmisten pääsytarpeita ei täytetä?
Miksi luulet, että joidenkin ihmisten tarpeita ei täytetä?
Mitä voimme tehdä varmistaaksemme, että kaikki, jotka haluavat osallistua, voivat tehdä niin?
Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa työskennellä inklusiivisuuden hyväksi - ei vakiomuotoa eikä
mitään kaikille sopivia ratkaisuja. Onnistuminen edellyttää, että inkluusioprosessi on räätälöity
yksilön tarpeiden mukaan.
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An individual has not started
living until he can rise above
the narrow confines of his
individualistic concerns to the
broader concerns of all
humanity.
MARTIN LUTHER KING JR

Suunnitelma
ASKEL ETEENPÄIN
Lohko 1: Esittely | Sessio 4

AIKA

45 min

MATERIAALIT
Rooli kortit,
Väiteluettelo

TAVOITE

Opettaa osallistujien olemaan tietoisia
etuoikeuksista ja haitoista, joita ihmiset ja
ryhmät voivat kohdata sen perusteella,
miten he luokitellaan ja saavat erilaisia
olosuhteita elämässä

KUVAUS

Jaa roolikortit osallistujille ja pyydä kaikkia lukemaan äänettömästi, mitä heidän korteissaan lukee.
Huomauta osallistujille, että he eivät saa näyttää tai kertoa toisilleen korttinsa sisältöä. Pyydä kaikkia
miettimään hetken rooliaan: Kuinka he elävät? Mikä on heidän roolinsa tausta? Mitä he tekevät
päivällä? Iltaisin? Mistä he haaveilevat? Pyydä sitten ryhmää asettumaan kaikkia hiljaa riviin
huoneeseen vierekkäin.
Kerro osallistujille, että luet useita väitteitä. Kun se voi olla kelvollinen saamalle roolille, heidän on
siirryttävä eteenpäin, muuten heidän on pysyttävä paikoillaan. Lue hitaasti väitteet yksi kerrallaan,
pitäen taukoa välillä. Kun kaikki väitteett on luettu, on tärkeää, että osallistujat pysyvät lopullisessa
paikassa. Pyydä heitä kertomaan toisilleen rooleistaan. Anna heidän keskustella sen henkilön kanssa,
joka päätyi lähimpään heitä - he voivat tutkia, miksi saattoi päätyä samankaltaiseen asemaan.
Ryhmässä on tärkeää antaa osallistujien pohtia, miten he mukautuivat rooliin. Roolikortit sisältävät vain
pienen osan kunkin henkilön henkilöllisyydestä. Jos siinä ei ilmoiteta, mikä on henkilön etnisyys,
seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky tai sukupuoli, mitä tulkintoja me teemme? Kuinka väite
tulkittiin, kun kortin tiedot eivät olleet riittäviä? Mikä sai ihmisen antamaan roolilleen nuo
ominaisuudet?

KYSYMYKSIÄ

Oliko jokin väite epäselvä vai vaikeasti kommentoitavissa? Miksi?
Miltä tuntui ottaa askel eteenpäin? Miltä tuntui että saa EI ottaa askelta eteenpäin? Mitä tapahtuu,
kun päädyt kauas taakse tai kauas eteenpäin? Mitä sinä tmmärsit?
Mitä ihmisen jokapäiväisessä elämässä tarkoittaa olla joku, joka pääsee kauas eteenpäin? Mitä
hyötyä siitä on? Kuinka se vaikuttaa yhteiskuntaan, että joillakin ihmisillä on etuja muihin
verrattuna?
Kuinka voit edetä, kun olet saanut tietoa yhteiskunnan eduista ja haitoista? Mitä voidaan tehdä
näiden epäoikeudenmukaisuuksien torjumiseksi?
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A lot of different flowers
make a bouquet.
ISLAMIC PROVERB

Suunnitelma
KUKKAVOIMAA
Lohko 1: Esittely | Sessio 5

AIKA

60 min

MATERIALIT

Pepereja ja kyniä, valkotaulu tai
fläppejä, valmistellut fläpit tai lista
tilanteista jossa henkilällä on
vähemmän mahdollisuuksia

TAVOITE

Saada osallistujat pohtimaan
identiteettinsä ja
intersektionaalisuuden käsitettä ja
sitä, kuinka eri roolit liittyvät
valtaan ja mahdollisuuksiin.

KUVAUS

Osallistujat saavat paperia ja kyniä. Ensinnäkin heidän on piirrettävä pyramidi ja kirjoitettava ryhmät,
joihin he kuuluvat, suuremmat ryhmät pyramidin alaosaa kohti ja pienet ryhmät huipulle. Yritä olla
antamatta heille ohjausta siitä, mitä nämä ryhmät voivat olla, jotta he voivat vapaasti kirjoittaa, mikä
heille on tärkeää. Älä anna esimerkkejä tässä vaiheessa ja yritä selvittää mikä tahansa kysymys vain
sanomalla: ryhmät, joihin tunnet kuuluvasi, jotka liittyvät johonkin tekemiseen, joka liittyy sinun omaan
identiteettiin.) Osa tämän harjoituksen tarkoitusta on eri ryhmien monimuotoisuus , osallistujat
tunnistavat itsensä (jotkut saattavat sisältää sukupuolen määrittelyä, toiset eivät, jotkut saattavat
sisällyttää kansalaisuutensa ja toiset eivät).
Anna sitten osallistujien keskustella pareittain, mitä he kirjoittivat. Ja vasta sen jälkeen, keskustelkaa
ryhmässä: "Onko ryhmillä keskeinen teema?" "Onko kaikki kirjoittaneet samanlaisia asioita?" "Mitkä
näistä ryhmistä valitsit? Ja mitkä näistä ryhmistä valitsivat sinut?" "Mitkä ryhmät ovat tärkeitä
määritellessäsi kuka olet?" "Näetkö mitään suhteita ryhmien välillä?"
Toinen harjoitus pyytää osallistujia piirtämään ympyrän keskelle ympyrän ja sen ympärille 7 ympyrää
kukkana, näyttämään esimerkkiä taululle / fläppitaululle. Keskimmäinen ympyrä edustaa heitä yksilönä
ja ulommat ympyrät eri sosiaaliryhmiä, joiden osana he ovat. Näihin ryhmiin on nyt sisällyttävä
sukupuoli, etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, erilaiset kyvyt, luokka, ikä. Osallistujia
pyydetään joko kirjoittamaan paperille tai ajattelemaan vain omaa kuulumistaan kuhunkin piiriin.
KYSYMYKSIÄ

Onko etuoikeus tai haitta kuulua näihin ryhmiin (esim. Miehet / naiset) ja miksi?
Annetaanko eri ryhmille enemmän tai vähemmän mahdollisuuksia maassasi / yhteiskunnassasi?
Intersektionaalisuus on analyyttinen näkökulma, joka valaisee sitä, kuinka ylemmän ja alamainen suhde
luodaan ja ylläpidetään mm. rotu / etnisyys, sukupuoli, luokka, ikä, seksuaalisuus, uskonto jne. Kuinka
tämä harjoitus teki näkyväksi kuinka eri valtarakenteet ovat vuorovaikutuksessa?

JATKUU
SEURAAVALLA
SIVULLA
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Jatka keskustelua seuraavista asioista:
Sinun / perheesi taloudelliset tulot
Kodin laatu
Koulutuksesi taso
Itseluottamuksesi
Fyysinen ja henkinen terveytesi
Tulevaisuuden näkymät
Tukiverkostosi
Yleinen onnentunteesi
Millä tavoin (jos sellaisia on) sanoisit "aseman elämässäsi" olevan vahvempi kuin ikäisilläsi? Millä tavoin
(jos sellaisia on) sanoisit, että asema on heikompi?
Jos sinä tai ikäisesi kohtaat erityisiä esteitä tai takaiskuja, sanoisitko, että nämä ovat harvinaisia
tapahtumia tai jotain, joka on jokapäiväistä?
Jos tämä on tasapainossa, voisitko sanoa, että tämä oikeuttaa sinut (tai heidät) pitämään jollain tavalla
"vähemmän mahdollisuuksilla" olevia henkilöitä? Miksi tai miksi ei?
Esittele Euroopan Komission perusteet vähemmäistä mahdollisuuksista, joko fläppitaululla, monisteella
tai muunlaisina määritelminä ja tilanteina, joita osallistujat voivat yhdistää asioita. Käy läpi erilaisia
tilanteita, jotta osallistujatosaavat pitää ne mielessä seuraavassa osassa.
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LOHKO 2

OPPIMIS
SILMUKKA

Suunnitelma
TARVEANALYYSI
Lohko 2: Oppimis silmukka | Sessio 1

AIKA

30 min

MATERIALIT

Valmistellut fläpit onnistumisista ja
epöonnistumisista, Post-it lappuja

TAVOITE

Osallsitujien oppiminen organisaatioiden
tilanteesta työskennellä kohderyhmän
kanssa

KUVAUS

Valmista fläppitaulu seuraavien otsikoiden kanssa: ”Menneet menetykset ja epäonnistumiset” ja jaa
fläppitaulu kahteen sarakkeeseen: yksi onnistumisille ja toinen epäonnistumisille. Anna osallistujien
ajatella menneisyyden onnistumisia ja epäonnistumisia, mitä on ollut osallistavaa ja mikä on ollut
yksinomaista aikaisemmissa toiminnoissa. Kehota heitä kirjoittamaan muistiin post-itiin ja
kiinnittämään ne fläppitauluun. Tee yhteenveto sen eri vaiheista
Kartoitus
Jaa osallistujat kahteen ryhmään, pyydä ensimmäistä ryhmää kartoittamaan organisaation toimintaan
osallistuvat nuorisoryhmät ja kuinka suuri prosenttiosuus kutakin ryhmää nähden on edustettuna.
Pyydä toista ryhmää tarkastelemaan kaupungin / yhteisön eri ryhmien tilastollisia lukuja. Anna ryhmälle
20 minuuttia kartoitusta varten. Kerää molemmat osallistujaryhmät ja anna heidän verrata
prosenttiosuuksia nähdäksesi, mitkä ryhmät eivät ole tällä hetkellä osallistujina.
KYSYMYKSIÄ

Onko organisaatiomme tietoinen pyrkimys houkutella ja tavoittaa erilaisia kohderyhmiä? Miten?
Miksi ei?
Mitä teemme saadaksemme mukaan enemmän nuoria, joilla on vähemmän mahdollisuuksia?
Vähentävätkö organisaatiomme esteet eri kohderyhmien osallistumista? Miten? Miksi ei?
Millä tavoin vastaamme eri nuorten tarpeisiin?
Tarvitaanko lisätoimia kaikkien samanarvoisten mahdollisuuksien varmistamiseksi?
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We need to give each other the
space to grow, to be ourselves, to
exercise our diversity.
We need to give each other space
so that we may both give and
receive such beautiful things as
ideas, openness, dignity, joy,
healing, and inclusion.
MAX DE PREE

Suunnitelma
KOHDERYHMÄ

Lohko 2: Oppimis silmukka | Sessio 2

AIKA

30 min

MATERIAALIT

Fläppejä, henkilö malli

TAVOITE

Osallistujien selkeä näkemys
kohderyhmästä ja sen tarpeesta

KUVAUS

Tarvealyysin perusteella osallistujien tulisi keskittyä yhteen kohderyhmään, jonka he haluavat sisällyttää
enemmän organisaatioonsa. Heidän tulisi määritellä kohderyhmä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
Millä nimellä sinä kutsut tätä ryhmää?
Voitko piirtää ne? Tai etsiä kuva, joka edustaa heitä?
Mitkä ovat heidän tarpeensa?
Mitä tarjoat heille?
Kuinka monta heitä on?
Kuinka monta heistä saavutat?
Kuinka usein olette tekemisissä?
Mitä saat vastineeksi?
Kuinka suhteenne voi kasvaa?
Kun kohderyhmä on määritelty, esitä valmisteltu henkilö malli A3: lla tai fläppitaululla ja pyydä
osallistujia täyttämään henkilö, jota he voivat käyttää seuraavassa osiossa.
KYSYMYKSIÄ

Mitä mieltä olit tästä harjoituksesta?
Millä tavoin luulet olevasi esittänyt tarkan kohderyhmän persoonan? Millä tavoin et ole?
Mitä muuta on tärkeää tietää kohderyhmästä ja persoonasta?
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LOHKO 3

IDEOINTIA

Suunnitelma
SOSIAALINEN OSALLISUUS PELI

Lohko 3: Ideointia | Sessio 1

AIKA

60 min

MATERIAALIT

Sosiaalinen osallisuus peli, säännöt,
fläppejä

TAVOITE

Osallistujien tulevat tietoisiksi sosiaalisen
osallisuuden parhaista käytännöistä ja
luovat perustaa ideointivaiheelle

KUVAUS

Osallistujat joko pelaavat yksittäin tai ryhmissä osallistujien lukumäärän mukaan. Suuremmille ryhmille
voidaan ottaa käyttöön useampi peli. Lue pelisäännöt osallistujille ja pelatkaa. Pelaamisen jälkeen kysy
ryhmältä mitä hyviä käytäntöjä he jo tekevät ja mistä he voisivat aloittaa - kirjoita fläpille, jota voit
käyttää koulutuksen seuraavassa osassa.

KYSYMYKSIÄ

Pidiköt pelistä?
Mitä parhaita käytäntöjä opit työskennellessäsi eri kohderyhmien osallistamisen kanssa?
Mitkä kolme parasta käytäntöä haluaisit ottaa käyttöön organisaatiossasi?
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Suunnitelma
CAFÉ MAAILMA
Lohko 3: ideointia | Sessio 2

AIKA

45 min

MATERIAALIT

Fläppejä, kyniä, tusseja

TAVOITE

Saada erilaisia ideoita saadakseen
parannettua osallisuutta

KUVAUS

Laita fläppitaulut erilaisiin pöytiin / seiniin, joissa on kysymyksiä "Kuinka voisimme ..."
Kuinka voisimme osallistua (persoona) toimintaani?
Kuinka voimme rakentaa luottamuksellisen suhteen (persoonaan)?
Kuinka voimme tavoittaa (persoonan)?
Kuinka voimme edistää aktiivista osallistumista?
Kuinka voimme olla osallistavampia?
Kuinka voimme parantaa tietoja?
Kuinka voimme parantaa saavutettavuutta?
Kuinka voimme osallistua osallisuuteen?
Pyydä osallistujia käymään omassa tahdissaan ja kirjoittamaan ideoitaan ja keskustelemaan samalla
fläppitaululla olevien ihmisten kanssa. Kun aika on lopussa, jaa osallistujat siten, että jokaisella
fläppitaululla on nimetty henkilö tai ryhmä, ja pyydä osallistujia tiivistämään fläppitaulujen ideat ja
esittelemään ne lyhyesti ryhmälle.
KYSYMYKSIÄ

Mitä opit tästä harjoituksesta?
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The process of fostering
inclusion is incremental.
It requires time and
unwavering commitment.
JIM YONG KIM

LOHKO 4

ETEENPÄIN

Suunnitelma
OSALLISUUSSUUNNITELMA
Lohko 4: Eteenpäin | Sessio 1

AIKA

1h 30 min

MATERIAALIT

Osallisuussuunnitelman mallipohja

TAVOITE

Tehdä osallisuussuunnitelma
omalle organisaatiolle

KUVAUS

Suunnitelman tulisi vastata kysymyksiin: Missä olen nyt? Minne haluan mennä? Kuinka pääsen sinne?
Jotta organisaatio voisi vastata näihin kysymyksiin sosiaalisen osallisuussuunnitelman suhteen, olemme
luoneet yksinkertaisen työkalun käytettäväksi: osallisuussuunnitelma. Aikaisempien harjoitusten, kuten
kohderyhmän, persoonan ja Cafe maailman, perusteella voit jo täyttää paljon asioita suunnitelmaan.
Suunnitelman tärkein asia on saada yhteisymmärrys ja sitoutuminen sosiaaliseen osallisuuteen. Jos
haluat olla tarkempi kuin mallipohja, voit myös lisätä erilaisia toimintoja eri suuntiin, kuten:
Ota yhteyttä uusiin profiileihin
Paranna saavutettavuutta
Paranna tiedottamista
Lisää näkyvyyttä
Edistä aktiivista osallistumista
Monipuolista henkilöstöä ja / tai vapaaehtoistyöpohjaa
Rekrytoi puolestapuhujia
Ole osallistavampi
Edistä osallisuutta
Voi olla hyvä sisällyttää strategiaan strategian neljän vaiheen käsittely:
1. Analyysivaihe
2. Suunnitteluvaihe
3. Toteutusvaihe
4. Arviointivaihe
Tulevassa arviointikokouksessa voit siirtyä uudelleen analyysi- ja suunnitteluvaiheeseen parantamiseksi
edelleen seuraavassa toteutusvaiheessa.
KYSYMYKSIÄ

Kuinka osallistumissuunnitelma täytettiin? Mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa?
Kuinka voit käyttää osallisuussuunnitelmapohjaa omassa organisaatiossasi?
Hyväksyvätkö kaikki suunnitelmaan ja sitoutuvatko siihen?
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Suunnitelma
TOIMINTASUUNNITELMA
Lohko 4: Eteenpäin | Sessio 2

AIKA

45 min

MAATERIALIT

Valkotaulu, fläppejä,
toimintasuunnitelman pohja, kyniä

TAVOITE

Oppia mitä pitää tehdä ja toteuttaa
osallisuus-suunnitelma

KUVAUS

Katso edellisessä harjoituksessa tekemäsi osallistamissuunnitelma ja tunnista mahdolliset toimintaalueet, priorisoi tehtävät, määritä SMART-tavoitteet ja toivotut tulokset.
Kirjoita taululle / fläppitauluun kaikki tehtävät, jotka on tehtävä suunnitelman saavuttamiseksi. Täytä
toimintasuunnitelmamalli ja kysy jokaisen tehtävän osalta ryhmältä, millä tavalla tehtävä tulisi
toteuttaa, mitä resursseja tarvitaan, kenen puoleen on käännyttävä ja milloin tehtävä on suoritettava
(määräaika). Määritä sitten kuka vastaa tehtävästä.
Aikatauluta seurantakokous, jossa seuraat eri tehtävien etenemistä. Osallisuussuunnitelman
toteuttamisen jälkeen on tärkeää arvioida, miten se sujui, joten varmista, että perusta on selvä missä
olet nyt ja vertaa sitä sitten, kun olet toteuttanut strategian toimintavaiheet, uusien tavoitteiden
asettamiseksi ja kehittääksesi uusia toimintasuunnitelmia.
KYSYMYKSIÄ

Kuinka tyytyväinen olet toimintasuunnitelmaan?
Oletko suunnitellut seurantakokouksen ja tietävätkö kaikki omat tehtävänsä?
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You have a
responsibility to make
inclusion a daily
thought, so we can get
rid of the word
'inclusion'.
THEODORE MELFI

LOHKO 5

ARVIOINTI

Suunnitelma
ARVIOINTI

Lohko 5: Arviointi | Sessio 1

AIKA

15 min

MATERIAALIT

Alussa tehty fläppi odotuksista ja
toiveista, valmisteltu fläppi
lahjapaketin kanssa otsikolla
"minä sain..."

TAVOITE

Arvioida koulutusta, mikä meni hyvin
ja missä olisi parantamisen varaa

KUVAUS

Laita esillefläppitaulu unelmakuplan kanssa koulutuksen alussa määriteltyihin. Sen viereen laita toinen
fläppitaulu, jossa on lahjapaketti ja otsikko "Minä sain ...".
Pyydä osallistujia katsomaan post-it-lappunsa ensimmäisessä fläppitaulussa ja jos he kokevat
odotustensa täyttyneen tai toiveidensa täyttyneen, he ottavat post-it-lapun ja asettavat sen toiseen
lahjapaketti fläppitauluun. Jos he kokevat, että heidän odotuksensa tai toiveensa eivät täyttyneet, he
voivat vain jättää post-it-paikan missä se on. Kun kaikki ovat valmiit, nosta esille post-it laput, jotka
ovat vielä unelmakuplassa, ja kysy ryhmältä jokaisen post-itin suhteen, mitä olisi voitu tehdä, jotta se
täytettäisiin?
Pyydä jotakuta dokumentoimaan vastaukset, koska ne ovat ideoita parantaa koulutusta seuraavaa
kertaa varten. Esitä sitten post-itit, jotka tulivat toiselle fläppitaululle. Lopeta arviointi kokoamalla
ryhmä piiriin, jossa jokainen saa tilaisuuden ilmaista ajatuksensa harjoituksesta. Konkreettisempien
tietojen saamiseksi voidaan sisällyttää myös arviointiasiakirja tai verkkolomake.
KYSYMYKSIÄ

Ohjaajana - sano viimeiset sanat siitä, miten olet kokenut koulutuksen, keskustelut ja tulokset.
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LIITTEET

Muuli

eän iE
)nediogivan( äsneit äätyöL
ajolit äivättedyöl itsopleh eestivraT
attuusiajlih aatsakaR
äöpmäl aatsakaR
ajolit äineip aatsakaR

Pöllö

adiu aaso iE
ätävel / autsi ajokkiap eestivraT
aulem aatsakaR
ääemip aatsakaR
ajolit atiekrok aatsakaR

a diu a a s o i E
naalleloupala
nädieh tavuhup aktoj ,äimiäle eluuk iE

atsiokiap ätsimipmäl äätiP

aolavnäviäp aatsakaR
tanukki aj
totak taekrok no assioj ,ajokkiap aatsakaR
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Mustekala

ätsedev siop allo iov iE
ätävel / autsi ajokkiap eestivraT
ajokkiap aisiajlih eestivraT
ääemip aatsakaR
adiu aasO

Pingviini

äättyäk iov ie atiatroP
assnak nedium avatlo nO
assiokiap ässimlyk allo isiätiP
ässedev allo aj adiu aatsakaR
aolavnäviäp aatsakaR

Leopardi

atsotuum älletisäk iov iE
nisky allo aalit eestivraT
ättyemip aatsakaR
aukkiil aalit nojlap no ätte aatsakaR
atiatrop aj äyliepiik aatsakaR

Kirahvi

Liite 1

KLUBITALON SUUNNITTELU
Eläinprofiilit

Liite 2
ASKEL ETEENPÄIN
Roolikortit
Olet juutalainen poika. Olet salaisessa
seurustelusuhteessa oman koululuokkasi poikaan.

Olet 16-vuotias tyttö ja isäsi kuuluu
kunnanvaltuustoon. Sinulla on lukihäiriö. Sinulla on
kolme sisarusta ja perheelläsi on kodinhoitaja.

Olet poika joka asuu ison kaupungin lähiössä.
Äitisi työskentelee siivoojana ja isäsi on työtön.

Olet maassa paperittomana pakolaisena. Asut
perheesi kanssa kerrostaloasunnon yhdessä
huoneessa.

Olet poika joka on muuttanut perheensä kanssa
Irakista. Olet menossa 9-luokalle ja unelmoit
lääkärin ammatista.

Sinulla on yksinhuolta vanhempana ja asutte
kaupungin keskustassa. OToimit
vapaaehtoisena Punaisella Ristillä.
Olet 21-vuotias Siperian alkuperäiskansaan kuuluva
tyttö. Työskentelet toimistossa ja tarvitset avuksesi
pyörätuolia.
Olet poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtaja.
Vanhempasi muuttivat maahan Chilestä 70luvulla.

Olet 25- vuotias nainen. Opiskelet yliopistossa
ja olet asunut tässä maassa 5 vuotta.

Synnyit tytöksi, mutta olet tiennyt
päiväkodista asti, että olet oikeasti poika.

Olet muslimi tyttö. Asut vanhempiesi kanssa
jotka noudattavat uskontoa hyvin tarkkaan.
Opiskelet Opiskelet yhteiskuntatieteiden
ohjelmaa lukiossa.

Olet heteroseksuaalinen poika joka harrastaa
balettitanssia. Asut pienellä paikkakunnalla.

Olet 17-vuotias tyttö, joka ei ole suorittanut
loppuun peruskoulua. Työskentelet
pikaruokaravintolassa.
Olet 15-vuotias tyttö. Asut vanhempiesi
kanssa pienessä kylässä maaseudulla. Olet
adoptoitu.
Olet lähihoitajan tytär ja opiskelet taloustiedettä.
Harrastat jalkapalloa.
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You are seventeen years old, you attend the
community program in high school, and have
recently become a parent.
Olet USA:n suurlähettilään tytär. Olet kristitty
ja känäkövammaisten koulua.

Olet Kenialainen maahanmuuttaja. vanhempasi
ovat eronneet.
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Liite 3
ASKEL ETEENPÄIN
Väitteet
Minun lomapäiväni ovat merkittyinä punaisina kalenteriin.
Kukaan ei ole kysynyt minulta uhkaavaan sävyyn olenko poika vai tyttö.rl.
Kukaan ei ole koskaan selittänyt käytöstäni sillä, että minulla on juuri sillä
hetkellä kuukautiset.
Minun ei tarvitse pelätä, että poliisi pysäyttäisi minut.
Voin ostaa ihonväriset sukkahousut, jotka todella ovat samanväriset kuin
ihoni.
Minua ei ole koskaan sanottu holhoavasti asiasta, joka viittaa ihonväriini
tai mistä osasta maailmaa tulen.
Tulin tähän rakennukseen ja huoneeseen ajattelematta kynnyksiä ja
portaita.
Voin kävellä käsi kädessä kaupungilla jonkun kanssa, jonka tapaan,
saamatta outoja katseita.
Joka päivä voin lukea lehdestä menestyvistä ihmisistä, joilla on sama
etninen tausta kuin minulla.
Minun ei tarvitse etsiä alennuksia ostaessani ruokaa.
Asun alueella, jolla on suhteellisen alhainen työttömyys.
Minun ei ole koskaan tarvinnut huolehtia seksuaalisen suuntautumisen
esilletulosta.
Minun ei tarvitse olla varuillani, kun kävelen myöhään illalla ja ohitan
joukon miehiä.
Matkustan minne haluan tarvitsematta selvittää etukäteen, onko lennolla,
junassa tai bussissa esteitä liikkumiselleni.
Minun ei tarvitse pelätä että kohtaisin seksuaalista häirintää koulussa.
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Liite 4
KUKKAVOIMAA
Tilanteet, joissa on vähemmän mahdollisuuksia
(ts. Erityistarpeita omaavat osallistujat): nuoret, joilla on henkinen
(älyllinen, kognitiivinen, oppiminen), fyysinen, aistivaikeus tai muu vamma jne.
Vamma:

nuoret, joilla on kroonisia terveysongelmia, vakavia sairauksia
tai psykiatrisia sairauksia jne.
Terveysongelmat:

nuoret, joilla on oppimisvaikeuksia, koulunkäynnin
keskeyttäneet, alhaisemman pätevyyden omaavat henkilöt, heikosta koulutasosta
kärsivät nuoret jne.
Koulutusvaikeudet:

maahanmuuttajat, pakolaiset tai maahanmuuttaja- tai
pakolaisperheiden jälkeläiset, kansalliseen tai etniseen vähemmistöön kuuluvat
nuoret, kielelliseen sopeutumiseen ja kulttuuriseen osallisuuteen liittyvät nuoret
jne.
Kulttuurierot:

nuoret, joilla on matala elintaso, matalat tulot, riippuvuus
sosiaaliturvajärjestelmästä, pitkäaikaistyöttömät tai köyhät nuoret, kodittomat,
velkaantuneet tai taloudellisista ongelmista kärsivät nuoret jne.
Taloudelliset esteet:

nuoret, joita syrjitään sukupuolen, iän, etnisen alkuperän,
uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden vuoksi ... ) rikoksentekijät,
(entiset) huumeiden tai alkoholin väärinkäyttäjät, nuoret ja / tai yksinhuoltajat,
orvot jne.
Sosiaaliset esteet:

syrjäisiltä tai maaseutualueilta tulevat nuoret, pienillä
saarilla tai syrjäisillä alueilla asuvat nuoret, kaupunkien ongelma-alueilta tulevat
nuoret, vähemmän huolletuilta alueilta (rajoitettu julkinen liikenne, huonot tilat)
tulevat nuoret
Maantieteelliset esteet:

(European Commission)
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Liite 5
KOHDERYHMÄ
Henkilö malli
Piirrä tähän kuva henkilöstä

NIMI:
IKÄ:
SUKUPUOLI:
PERHE:
ELINOLOT:
KOULU/TYÖ:
KIINNOSTUKSET:

MIHIN TAI KEHEN OLEN LIITTYNEENÄ? (IHMISET, ORGANISAATIOT...)

Unelmat

Persoonallisuus

3 SYYTÄ MINULLE
SITOUTUA SINUUN
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Taidot

3 SYYTÄ MINULLE
OLLA
SITOUTUMATTA
SINUUN
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Liite 1
PARHAAT KÄYTÄNNÖT
Tarkistuslista

PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista
KULTTUURISET TILANTEET

Organisaatiomme käyttää tulkkia.
Kaikki
materiaalimme
on
saatavana
yhteisössä yleisimmin käytetyillä kielillä.
Käytämme selkeää ja yksinkertaista kieltä
ohjelmiemme ja toimintojemme kuvaamiseen.
Henkilökuntamme
ja
vapaaehtoiset
käsittelevät rasistisia kommentteja ja
käyttäytymistä ja käyttävät osallistavaa
kieltä.
Organisaatiollamme
on
kirjallinen
sitoutuminen anti-rasismiin, tasa-arvoon,
osallisuuteen
ja
kulttuurienväliseen
toimintaan.
Henkilökuntamme ja vapaaehtoiset saavat
koulutusta
kulttuurienvälisyydestä,
kulttuuritietoisuudesta, rasismin torjunnasta
ja etnisten vähemmistöjen taustalla olevien
nuorten ongelmista.
Meillä on tietoa organisaatioista, jotka
tuntevat hyvin etnisten vähemmistöryhmien
tarpeet ja ongelmat, ja keskustelemme niiden
kanssa aktiivisesti.
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Vertaamme tosiasioita yhteisömme etnisestä
profiilista ihmisiin, joille keskitymme työmme.
Ohjelma
on
vastaava
etnisten
vähemmistöjen taustalla olevien nuorten
erityistarpeisiin, kysymyksiin ja kokemuksiin.
Edistämme turvallisuuden ja kunnioituksen
viestiä kaiken etnisen ja kulttuurisen taustan
omaaville ihmisille.
Ohjelmassa otetaan
uskonnolliset tarpeet.

huomioon

erilaiset

Harjoituksissamme on esimerkkejä
kulttuurien nimistä ja kulttuuri-ilmiöistä.

eri

Julkaisuissamme ja tapahtumapaikassamme
käytämme visuaalista kuvaa, joka heijastaa
yhteisömme etnistä monimuotoisuutta ja
kutsuu ennakoivasti ihmisiä kaikista alueen
etnisistä ryhmistä liittymään.
Meillä on henkilökuntaa ja vapaaehtoisia,
jotka ovat eri etnisiä taustoja.
Keskustelemme nuorten (mukaan lukien ne,
jotka eivät kuulu organisaatioomme) ja
heidän
vanhempiensa
etnisiin
vähemmistöihin
kuuluvien
nuorten
erityistarpeisiin ja kysymyksiin liittyen
nuorisotyöhön
pääsyyn
ja
siihen
osallistumiseen.
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PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

LGBTQI+ TILANTEET

Meillä
on
tasa-arvopolitiikka,
joka
nimenomaisesti nimeää nuoret LGBTQI +
ihmiset.

Henkilökuntamme
ja
vapaaehtoiset
haastavat aktiivisesti LGBTQI + -vastaisia
asenteita ja kommentteja.

Mainosmateriaaliemme mukaan LGBTQI + henkilöt
ovat
tervetulleita
organisaatioomme.

Henkilökuntamme ja vapaaehtoisemme
vastaavat nuorelle, joka harkitsee "tulemista"
osallistavalla ja kunnioittavalla tavalla.

Meillä on käytäntöjä ja menettelyjä
homofobisen / transfobisen kiusaamisen ja
häirinnän torjumiseksi.

Henkilökuntamme
ja
vapaaehtoiset
käyttävät osallistavaa kieltä puhuessaan
nuorille suhteista ja seksuaalisuudesta.

Meillä on viittausluettelo palveluista nuorille
LGBTQI + -ihmisille ja heidän perheilleen.

Koulutamme
vapaaehtoisiasi
henkilöille.

Näytämme tietoa LGBTQI + -nuorten
tukipalveluista.
Näytämme LGBTQI + -tunnusjulisteita.
Neuvottelemme nuorten LGBTQI + henkilöiden kanssa ja otamme heidät
aktiivisesti mukaan päätöksentekoon ja
organisaatiomme kehittämiseen.

henkilöstöämme
nuorille LGBTQI

ja
+ -

Tarjoamme nuorille epävirallista koulutusta
LGBTQI + -aiheista.
Henkilökuntamme ja vapaaehtoiset saavat
koulutusta työskennellä nuorten LGBTQI + henkilöiden kanssa.

Neuvottelemme nuorten LGBTQI + henkilöiden, vanhempien ja järjestöjen
kanssa nuorten LGBTQI + -henkilöiden
erityistarpeista
ja
kysymyksistä
nuorisotyöhön
pääsyn
ja
siihen
osallistumisen suhteen.
Teemme yhteistyötä LGBTQI + organisaatioiden kanssa varmistaaksemme
työn korkean laadun.
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PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

MIELENTERVEYSTILANTEET

Henkilökuntamme ja vapaaehtoisemme
edistävät suullisesti positiivisia viestejä
mielenterveysongelmiin
liittyvän
avun
hakemisesta.
Henkilökuntamme ja vapaaehtoiset puhuvat
avoimesti mielenterveyden aiheista ja
ongelmista.

Etsimme vinkkejä ja neuvoja ulkopuolisilta
toimijoilta, joilla on hyvät tiedot ja kokemus
mielenterveysongelmien
käsittelystä,
varmistaaksemme, että työmme on
mahdollisimman hyvää.
Meillä on rutiini, kun neuvomme nuoria
hakemaan ammattitaitoista apua.

Organisaatiossamme on saatavilla ja esillä
hyvän mielenterveyden edistämismateriaalia.

Olemme
kehittäneet
ymmärryksen
lakipalveluun siirtämisprosessista.

Koulutamme
henkilökuntaamme
ja
vapaaehtoisia
mielenterveyden
varhaisvaroitusmerkeistä.

Olemme
tunnistaneet
paikalliset
mielenterveyspalvelut ja luoneet suhteet
niihin.

Koulutamme henkilökuntaa ja vapaaehtoisia
mielenterveyden edistämisessä.

Ilmoitamme, että meillä on virallinen
mielenterveyden
edistämisohjelma
mainosmateriaalissamme ja kun olemme
yhteydessä kouluihin jne.

Henkilökuntamme ja vapaaehtoiset saavat
tukea ja valvontaa (esim. Tiimikokoukset,
henkilökohtainen virallinen valvonta jne.).
Koulutamme
itsemme
mielenterveysongelmista kärsivien nuorten
tarpeisiin ja olemme joustavia vastaamaan
niihin. Teemme tämän varmistaaksemme,
että kohderyhmä arvostaa työtämme.

Meillä on virallinen
edistämisohjelma.

mielenterveyden

Meillä on virallinen
edistämispolitiikka.

mielenterveyden

Neuvottelemme nuorten kanssa siitä, miten
mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa
heidän toimintaansa nuorisopalveluiden
kanssa ja kuinka nuorisopalvelut voivat tukea
mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria.
Tämä voi tarjota meille tapoja parantaa
työtämme.

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

46

PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

SOSIOEKONOMISET TILANTEET

Teemme
yhteistyötä
muiden
organisaatioiden kanssa ihmisten hyväksi,
joilla on heikko sosioekonominen asema.
Voisimme
esimerkiksi
muodostaa
pariliitoksen toisen organisaation kanssa,
joten
jäsenet
pääsevät
molempiin
palveluihin, jos he maksavat jäsenyydestä
yhdessä niistä.
Teemme
yhteistyötä
kaupallisten
toimijoiden
kanssa
parantaaksemme
palveluitamme pienituloisille. Voisimme
esimerkiksi
tehdä
yhteistyötä
elokuvateatterin kanssa järjestääksemme
ilmaisen
elokuvaillan
tai
lainata
urheiluvälineitä aktiviteetteihimme "vapaaajan pankin" kautta, jotta osallistujiemme ei
tarvitse ostaa tarvikkeita itse.
Saamme kaupallisia sponsoreita, jotta
saisimme ilmaisia asioita osallistujillemme.
Esimerkiksi
supermarket
saattaa
sponsoroida meitä ilmaisella kahvilla ja
evästeillä.
Keskitämme pyrkimyksemme alueille, joilla
on heikko sosioekonominen asema, jotta
heidän
olisi
helpompaa
löytää
organisaatiomme.
Opimme, mitkä alueet ovat heikosti
sosioekonomisessa tilassa, joten tiedämme,
mistä kohderyhmä löytyy.
Tarjoamme
mainosmateriaaliamme
toimijoille, jotka työskentelevät heikosti
sosioekonomisessa
asemassa
olevien
ihmisten kanssa, lisätäkseen heidän
tietoisuuttaan organisaatiossamme.

Meillä on ilmaisia
mainostamme.

aktiviteetteja,

joita

Etsimme vinkkejä ja neuvoja ulkopuolisilta
toimijoilta, joilla on hyvät tiedot ja kokemus
mielenterveysongelmien
käsittelystä,
varmistaaksemme,
että
työ
on
mahdollisimman hyvää.
Organisaatiomme voi maksaa osan
toiminnasta, joka maksaa rahaa, niille, jotka
eivät pysty maksamaan täyttä hintaa itse.
Meillä on selkeää tietoa siitä, mitä
kustannuksia toiminnallemme liittymisellä
on, kuinka paljon ne ovat ja mitkä asiat ovat
maksuttomia organisaatiossamme.
Meillä on kaikki toimintamme kannalta
välttämättömät materiaalit, joihin tarvitset
erityisvälineitä, jotta voisit antaa osallistujien
lainata niitä (esim. Kynät, paperit tai
tietokoneet sisätiloissa harjoittamiseen sekä
teltat, makuupussit ja reput ulkoiluun).
Jos osallistujilta vaaditaan pakollista maksua,
varmistamme, että se voidaan säätää niin,
että se ei aiheuta kustannuksia vaikeissa
sosioekonomisissa tilanteissa oleville (esim.
Sen sijaan, että osallistuisi ostamaan kahvia
organisaatiolle, osallistuja voisi pestä astiat).
Teemme pakolliset kokoukset saataville
verkossa, jotta voit osallistua, vaikka et voi
tulla tapaamispaikkaan.
Mainoksissamme
todetaan,
että
toimintamme osallistujat saavat ilmaiset
bussiliput tapahtumapaikalle ja takaisin.
Esitteemme mukaan tarjoamme ilmaista
ruokaa aktiviteettimme osallistujille.
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PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

MONIPUOLISET KYKYTILANTEET

Kaikkien oviaukkojen leveys on vähintään 80
cm.
On pyörätuolilla käytettävissä olevat wc: t.
Kalusteet ja varusteet, kuten ovenkahvat,
ovikellot, esitteet ja mainosmateriaali, ovat
oikealla korkeudella pyörätuolin käyttäjien
ulottuville, toisin sanoen 90-100 cm.
Tilassamme on kontrastivärisiä seiniä ja ovia,
ovia ja ovenkahvoja sekä seinien ja lattian
välillä.
Paikkakunnallamme ei ole polkuja tukevia
vaaroja (joihin näkövammaiset saattavat
törmätä), kuten polkupyöriä, koululaukkuja,
esitteitä ja ruukkukasveja.
Tarjouslehtisemme käyttävät tekstiä ja
taustaa, jotka erottavat toistensa väreistä, ja
käyttävät tavallista kirjasinta, kuten Arial.
Kirjasinkoko on riittävän suuri heikkonäköisten
ihmisten tarpeisiin (suositellaan 14 pistettä).
Paikkamme sisäänkäynnin lähellä on nimetty
"esteettömiä pysäköintipaikkoja".

Esitteissämme ilmoitetaan selvästi, millaista
apua meillä on monipuolisilla ihmisillä,
esimerkiksi pyörätuolilla.
Mainosmateriaalissamme
käytettävät
ihmiset kuvaavat erilaisia kykyjä omaavia
nuoria.
Tarjoamme
mainosmateriaaliamme
monipuolisille
kyvykkyyspalveluille
(ja
teemme yhteistyötä niiden kanssa).
Koulutamme
henkilöstöämme
ja
vapaaehtoisia siitä, miten kommunikoida
kunnioittavasti
esimerkiksi
liikuntarajoitteisten tai kuurojen tai
kuulovammaisten kanssa.
Meillä on kirjallinen sitoumus tasa-arvosta ja
osallisuudesta, joka koskee erityisesti ihmisiä,
joilla on erilaiset kyvyt.
Koulutamme
henkilöstöämme
ja
vapaaehtoisiamme
monipuoliseen
perustietoisuuteen.

Ihmiset voidaan tuoda ja noutaa läheltä
tapahtumapaikan sisäänkäyntiä.
Olemme tehneet erityisiä kuljetusjärjestelyjä
ihmisille, joilla on vaikeuksia päästä
palveluumme.
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YLEISET OHJEET PARANTAMAAN

SITOUTUMINEN JA SOSIAALINEN
OSALLISUUS
YLEISET ESTEET

YLEISET MOTIVAATIOTEKIJÄT

THINK OF HOW YOU CAN REDUCE THEM

Epämiellyttävä kuva nuorisotyöstä
Kannustuksen puute
En halua holhota
Pelko syrjinnästä
Itsetunto, itseluottamuksen puute
Kiinnostamaton toiminta
Ajan tai energian puute
Rahan puute
Liikkuvuusongelmat
Tiedon puute
Luvan puuttuminen aktiviteetteihin
liittymisestä tai ryhmien paine liittymistä
vastaan
Kulttuuriset tai uskonnolliset konfliktit

MIETI, MITEN VOIT PARANTAA NIITÄ

Ystävät, kontaktit, verkosto jne.
Tavoitteiden saavuttaminen,
käytännön taidot, uusien oppiminen jne.
Psykologiset hyödyt: Tarkoitus, rutiinit, aktiivisuus jne.
Aineelliset hyödyt: Todistus, ruoka, T-paita, bussilippu
jne.
Sosiaaliset hyödyt:

Käytännön hyödyt:

YLEISET TOIMENPITEET

KAIKKIEN NUORTEN OSALLISTAMISEKSI

Käytämme visuaalisia kuvia osoittamaan, mitä
teemme ja missä tapaamme.
Sanomme, että olemme kaikkien ihmisten ulottuvilla
ja osallistavia.
Me (henkilökunta, vapaaehtoiset ja nuoret) olemme
avoimia ja tervetulleita kaikille yhteisön jäsenille.
Meillä on tietoa ja luettelo palveluista, joihin voimme
ohjata nuoria.
Osallistumme kokouksiin ja verkostoitumme muiden
yhteisöryhmien
(esim.
Terveydenhuollon
ammattilaisten, Community Gardaí / PSNI, koulujen,
sosiaalityöntekijöiden,
yhteisötyöntekijöiden,
erikoisjärjestöjen) kanssa.
Kerromme
kaikille
yhteisömme
nuorille
nuorisoryhmästämme ja kannustamme heitä
liittymään.
Pyydämme jäseniä kutsumaan ystäviään.
Kerromme kaikille alueen kouluille ryhmästä /
organisaatiosta.
Sijoitamme ilmoituksia paikallisiin kirjastoihin ja
yhteisötiloihin / keskuksiin.
Mainostamme paikallisissa sanomalehdissä.
Laitamme ilmoituksia lähikauppoihin.
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Kerromme kaikille paikallisille palvontapaikoille
ryhmästä / organisaatiostamme.
Pyrimme tapaamaan kaikkia yhteisömme
vanhempia,
kertomaan
heille
nuorisoryhmässämme / organisaatiossamme ja
rauhoittamaan heitä huolestumisesta, joka heillä
on lapsistaan liittyessään nuorisoryhmäämme.
Näytämme tietoa ja tietoisuuden lisäämistä
(LGBT-tiedot, Pride-viikko, rasisminvastaiset
julisteet, vammaisuustietoisuus jne.).
Nuorisoryhmämme / organisaatiomme soveltaa
tasa-arvon periaatteita ja lainsäädäntöä (esim.
Henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat eri taustoista,
sitoutuneet tasa-arvoon jne.)
Työnkuvaus / vapaaehtoisrooli edellyttää
henkilöstöltä ja vapaaehtoisilta tietoisuutta tasaarvo- ja osallisuuskysymyksistä.
On
monia
tapoja
ottaa
yhteyttä
organisaatioomme / ryhmäämme. Sinä voit:
Soitta nuorisojärjestölle / johtajalle
SMS (teksti) nuorisojärjestö / johtaja
Lähettää sähköpostia nuorisojärjestölle /
johtajalle
Saapua nuorisoryhmään / organisaatioon
Seurata meitä Facebookissa / Instagramissa ja
muussa sosiaalisessa mediassa.
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YLEISET OHJEET PARANTAMAAN

SITOUTUMINEN JA SOSIAALINEN
OSALLISUUS
YLEISET TOIMENPITEET

KAIKKIEN NUORTEN OSALLISTAMISEKSI

Henkilökunta ja vapaaehtoiset saavat koulutusta
tasa-arvosta ja osallisuudesta sekä työskentelevät
tiettyjen ihmisryhmien kanssa.

Meillä on tietoa ryhmän / organisaation
sukupuolijakaumasta (kuinka monta miestä /
naista).

Ryhmämme / organisaatiomme
kuuluu jäseniä erilaisista taustoista.

Vertaamme lähialueemme meikkiä ryhmäämme
osallistuviin
ihmisiin
ja
tunnistamme
aliedustettujen nuorten ryhmät.

johtokuntaan

Ryhmämme / organisaatiomme tarjoaa nuorille
erilaisia epävirallisia tapoja sanoa ryhmästä
(neuvoa-antavat
ryhmät,
foorumit,
ryhmäsopimukset, kyselyt, kuulemiset, katsaukset,
arvioinnit jne.).

Otamme huomioon kaikkien yhteisömme nuorten
tarpeet suunnitellessamme ohjelmia (kulttuuriset,
uskonnolliset, liikkuvuus, lukutaito, perhevastuut,
erilaiset kyvyt, koulutus jne.).

Ryhmässämme
/
organisaatiossamme
on
päätöksentekoon osallistuvia nuoria eri taustoista.

Pyydämme laajaa joukkoa nuoria, myös niitä,
jotka eivät ole läsnä, mihin haluaisivat osallistua.

Ryhmällämme / organisaatiollamme on kirjallinen
sitoutuminen tasa-arvoon ja osallisuuteen
(peruskirja, käytännesäännöt, tehtävänkuvaus,
politiikka jne.).

Suoritamme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa
koskevia ohjelmia tai toimintoja, jotka haastavat
ennakkoluuloja ja edistävät osallisuutta.

Vapaaehtoiset / henkilöstö ymmärtävät, mitä tasaarvo ja osallisuus merkitsevät.
Käytämme
tasa-arvosta
ja
osallisuudesta
kirjoitettua käytännössä (esim. Mallinnamme
osallistavaa kieltä; käsittelemme kiusaamista,
nimityksiä, rasismia, seksismiä jne.)

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com
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