KANSAINVÄLISYYSKASVATUSHANKE 1/2019 – 12/2019
Tiivistetty kuvaus hankkeesta
Suomi - Venäjä - Seuran Varkauden seudun osasto r.y sekä Varkauden ja Pieksämäen
nuorisotoimet ovat yhdessä toteuttaneet Sortavalan kaupungin kanssa kansainvälistä yhteistyötä Avin myöntämän kehittämisrahan avustamana vuoden 2018 aikana. Suomi Venäjä - Seuran Varkauden seudun osasto r.y on hallinnoinut hanketta. Hankeraportti
muine pyydettyine liitteineen on toimitettu Itä-Suomen Aviin tammikuussa 2019. Jo alun
perin kansainvälisyyshanke suunniteltiin kaksi vuotiseksi ja tämä onkin jatkohakemus
vuonna 2018 alkuun laitetulle hyvälle hanketyölle.
Kun erilaiset kulttuurien väliset yhteiskunnat ovat keskenään avoimesti vuorovaikutuksessa ja vaihtavat sekä molemminpuolisesti tunnustavat omat ja toistensa arvot sekä elämäntavat se avartaa nuorten käsityksiä ympäröivästä yhteiskunnasta ja maailmasta.
Kulttuuri on tiedon, uskomusten ja arvojen järjestelmä, jota kautta ihmiset rakentavat
kokemuksiaan ja havaintojaan, toimivat ja suorittavat valintoja eri vaihtoehtojen välillä.
Toisista kulttuureista oppiminen on välttämätöntä, jotta yhdessä eläminen onnistuu rauhanomaisesti maapallolla.
Yhteisen tekemisen kautta tavoittelemme ja vahvistamme entisestään puhetta ennakkoluuloista, yhdenvertaisuuden merkityksestä ja nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa heitä itseään koskevissa asioissa Suomessa ja Venäjällä Karjalan tasavallassa.
Nuorille harrastukset ja yhteinen tekeminen ovat hyvä keino päästä kasvamaan ja kehittymään sosiaalisessa ympäristössä yhdessä erilaisten nuorten kanssa. Yhteisen tekemisen
kautta edistetään eri ryhmiin kuuluvien nuorten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä
toimintaa nuorisotyön työmuodoin ja menetelmin samalla lisäten yhteisöllisyyttä ja yhteistä ymmärrystä.
Kansainvälisyyskasvatuksen avulla pyritään yhdessä kasvamaan kohti reilumpaa, oikeudenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa tapaa elää maapallolla sekä pyritään avaamaan
nuorten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille. Tavoitteenamme on jatkaa jo
aloitettua yhteistyötä ja luoda sekä vahvistaa innovatiivinen yhteistyörakenne toteuttaa
kansainvälistä toimintaa Sortavalan kaupungin, Varkauden - ja Pieksämäen kaupungin
sekä järjestön ammattilaisten ja nuorten välillä. Toiminnan koordinaattorina toimii
Suomi-Venäjä seuran Varkauden osasto. Samalla kehitämme myös kumppanuutta
Suomi-Venäjä- Seuran Varkauden osasto r.y:n kanssa ja kuntatoimijoiden välillä. Toteutetun yhteistyön kautta luomme rakenteen, jotta voimme jatkaa yhteistyötä tulevina vuosinakin.
Toteuttaja
Seuran lisäksi Varkauden nuorisopalvelut, Pieksämäen nuorisotoimi
Toteutusalue
Sortavala, Varkaus, Pieksämäki
Tavoitteet
1. Hankkeessa edistetään nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan
nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on edelleen lisätä nuorten tietoa ja ymmärrystä eri kulttuureista ja tavasta elää sekä hahmottaa kuinka eri
maissa toteutetaan nuorisotyötä ja osallisuustyötä. Samalla hahmotetaan nuorten elinoloja rajan molemmin puolin. Tavoitteena on tutustua niin Sortavalan kuin osallistuvien

kuntien (Itä-Suomessa) mahdollisuuksiin vaikuttaa nuorten asioihin. Jatkohankkeella haluamme saada lisää ja vahvistaa vuorovaikutusta nuorten ja eri ammattilaisten välille suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden teemalla sekä välittää tietoa ja lisätä ymmärrystä
eri kulttuurien tapaan elää ja osallistua yhteiskuntaan. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten
kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa.
2. Tavoitteena on tukea nuorten oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä lisätä kiinnostusta muita
kulttuureita kohtaan. Yhdessä toimiminen vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo
siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. Hanke mahdollistaa eri kulttuuri- ja
kielitaustoista tulevien ihmisten kohtaamisen jolloin he tutustuvat toisiinsa sekä monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään
toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-,
uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle sekä yhteisöllisyydelle ja se avartaa nuorten käsityksiä ympäröivästä yhteiskunnasta ja maailmasta. Toiminnan myötä tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.
3. Tavoitteena on edistää mukanaolevien Pieksämäen ja Varkauden nuorisotoimialan ja
nuorisotyön kansainvälistymistä. Tavoitteena on luoda toimivat yhteistyörakenteet Suomen (Pieksämäki, Varkaus) ja Venäjän
(Sortavala) välille, jotta kansainvälistä yhteistyötä voidaan hankekauden jälkeen toteuttaa
osallistuvien kuntien/maiden kanssa alueellisesti yhteisellä rahoituksella.
Toimintasuunnitelma
Kohderyhmä:
1. Osallisuudesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneet 13 -20 vuotiaat nuoret (Suomi/Venäjä)
2. Nuorisotyöntekijät sekä Suomi-Venäjä seuran aktiivit (Suomi/Venäjä)
Nuoret suunnittelevat ja vahvistavat yhdessä itse omanäköistä toimintaa, tapahtumia,
koulutusta ja työpajatoimintaa osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmasta. Yhteisen tekemisen myötä lisätään tietoisuutta eri kulttuureista ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista sekä tuetaan nuorten kansalaisaktiivisuutta ja osallisuutta yhteisen tekemisen
ja keskustelujen kautta. Edistetään eri ryhmiin kuuluvien nuorten/ammattilaisten välistä
vuorovaikutusta ja yhteisöllistä toimintaa nuorisotyön työmuodoin sekä menetelmin. Tutustutaan ja avataan kulttuurista moninaisuutta nuorilta nuorille - millaista on nuorten
arki Sortavalassa ja taas sitten Pieksämäellä ja Varkaudessa. Nuoret esittelevät oman arkensa molempiin suuntiin. Olennaista nuorten osallisuus ja elinolot rajan molemmilla
puolin. Osallisuus ja vaikuttaminen sekä tutustuminen nuorten elinoloihin
valikoitui ensimmäisellä hankekaudella 2018 nuorten toiveesta hankkeen keskiöön. Nuorten arki on niin erilaista verrattuna toisiinsa, että se kiinnostaa osallistujia tosi paljon.
Nuoret suunnittelevat itse ohjelman ja toiminnan niin Suomessa kuin Venäjälläkin.
Rahoitus:
Itä-Suomen AVI 9 500 euroa
Pieksämäen nuorisotoimi 1500 euroa
Varkauden nuorisopalvelut 1500 euroa

