Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon koululaistyöpajat
ti 2.2. ja to 4.2., Kulttuurikeskus Caisa
Yhteisymmärrysviikolla koululaisille suunnatuissa työpajoissa käsitellään kuvataiteen, valokuvanäyttelyn,
elokuvan, musiikin sekä erilaisten toiminnallisten dialogiharjoitusten avulla yhteisiä arvoja, suomalaista
identiteettiä, monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Tarjoamme työpajoja alakoulun 3. luokasta alkaen lukioikäisille asti. Sekä elokuviin että työpajoihin
osallistuminen on maksutonta. Työpajoihin ilmoittautuessa pyydämme ilmoittamaan osallistujien ikäluokan
sekä ryhmäkoon. Työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset tiistain 2.2. työpajoihin viimeistään maanantaina 1.2. ja torstain työpajoihin viimeistään
keskiviikkona 3.2.
Työpajat koordinoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.

Ilmoittautumiset ainoastaan puhelimitse: Margareta Tahvanainen +358 40 826 0404
Lisätietoja kyselyihin: Margareta Tahvanainen +358 40 826 0404, toimisto@kulttuurifoorumi.fi
ja Riitta Latvio, +358408267777, info@kulttuurifoorumi.fi

TYÖPAJAPALETTI
1. KAAMOS -näyttely ja KAAMOS -työpaja
●
●

KAAMOS -näyttely kaikenikäisille, kesto 30 min.
KAAMOS -työpaja 13-19-vuotiaille, kesto 50 min.

Näyttelyn kuvaus: KAAMOS - Kansainvälinen ja moninainen Suomi on Rasmus ry:n julistenäyttely, joka
kuvaa Suomen monikulttuurista ja kansainvälistä historiaa sekä nykypäivää. Eritaustaiset ihmiset ja
vaikutteet ovat aina kuuluneet yhteiskuntaamme monin merkittävin tavoin. Näyttely haastaa myytit
etnisestä ”kantasuomalaisuudesta” ja edistää avarakatseisuutta sekä valmiuksia vuorovaikutukseen
monimuotoisessa todellisuudessa.
Työpajan kuvaus: Työpajassa näyttelyn sisältöä puretaan näyttelyyn liittyvien tehtävien kautta sekä
tehdään toiminnallinen harjoitus. Työpaja havainnollistaa miten normit ja etuoikeudet liittyvät toisiinsa ja
mitä esteitä tai mahdollisuuksia esimerkiksi eri uskontoihin tai kulttuuriin kuulumiseen voi liittyä.
Nätttely ja ohjaajat: Rasmus ry.

2. Väri - ja sarjakuvatyöpajat
2a) Millainen sinun sankarisi on? –työpaja
Alakoulu 3.-6.lk, kesto 45 min.

Kuvaus: Työpajassa käsitellään oppilaiden ihanteita ja arvoja taiteen avulla. Osallistujat luovat omista
sankarihahmoistaan naamion. Tehtävä puretaan yhdessä kertomalla muille millaisia ihanteita ja
ominaisuuksia omalla sankarilla on ja mitkä niistä ovat lasten mielestä tärkeimpiä. Lopuksi otetaan Me
ollaan sankareita kaikki –yhteispotretti. Naamioiden tekemiseen käytetään mm. kierrätysmateriaaleja.
Ohjaajat: Reetta Nykänen ja FOKUS ry.

2b) Yhteiset arvomme - mitkä arvot, kenen oikeudet? -sarjakuvatyöpaja
Yläkoulu ja lukio , kesto 90 min.
Kuvaus: Työpajassa pohditaan omia ja toisten arvoja ryhmätyöskentelynä toteutettavan
sarjakuvakerronnan kautta. Sarjakuvan aihe: lähtötarinana eri taustaisia nuoria koskeva konfliktitilanne,
nuoret ideoivat, käsikirjoittavat ja piirtävät mihin suuntaan tilanne lähtee kehittymään. Ryhmätyöt
puretaan niin, että nuoret esittelevät sarjakuvansa ja sen tekoprosessin. Sen jälkeen keskustellaan, miten
nuorten juonen kehittelyssä tekemät valinnat ja ratkaisut heijastavat heidän arvojaan, sekä miten
arvomaailmojen erilaisuus tai samanlaisuus näkyi käsikirjoitusprosessissa.
Ohjaajat: Reetta Nykänen ja FOKUS ry.

3. Musiikkityöpaja

Alakoulu, yläkoulu ja lukio (järjestetään ilmoittautumisten mukaan), kesto 45 min.
Kuvaus: Musiikki yhdistää eri kulttuureista tulijoita ja toimii kielenä, joka ei tunne kulttuuri-, uskonto- tai
katsomusrajoja. Musiikin avulla voi ymmärtää toista ja saada yhteyden toiseen, eikä silloin taustoilla ole
merkitystä. Työpajassa osallistujat luovat rummutuksen avulla yhteisen tilan ja jakavat kokemuksen
toisensa kanssa.
Ohjaajat: Kulttuurikameleontit ry.

4. Islam ja muoti -työpaja
Yläkoulu ja lukio, kesto 45 min.
Kuvaus: Työpajassa tutustutaan islamilaisen kulttuurin moninaisuuteen pukeutumisen ja muodin kautta
sekä haastetaan uskontoon, muotiin ja kulutuskulttuuriin liitettyjä stereotypioita. Paikalla on musliminuoria
kertomassa muodista sekä asuja ja huiveja kokeiltaviksi. Molemmat sukupuolet huomioidaan. Lopuksi
itsensä voi halutessaan ikuistaa someen osaksi Yhteisymmärrysviikon kuvagalleriaa.
Ohjaajat: Musliminuoria, FOKUS ry. Mukana järjestämässä Suomen Lähi-idän instituutti FIME.
Työpajat toteutetaan mm. Kirkkohallituksen ja Anna Lindh säätiön Suomen kansallisen verkoston tuella.

