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Koulutus: Polarisaatio ja hyvät väestösuhteet    

Aika:  torstai 9.5.2019 klo 9 – 16, (ilmoittautuminen ja aamiaista tarjolla klo 08:15 alkaen) 

Paikka: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, kokoussali Puikkari, Minna Canthin katu 16,  
70100 Kuopio, linkki hotelliin 

 
Miten polarisaatio vaikuttaa väestösuhteisiin ja maahan muuttaneiden ihmisten kotoutumiseen? Millä 
keinoin voimme toimia polarisoitumista hillitsevällä tavalla ja edistää toimivia väestösuhteita työssä?  
 
Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima Kotona Suomessa –hanke järjestää yhteistyössä Koneen säätiön 
depolarize.fi-hankkeen sekä Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan / ETNOn  kanssa päivän 
koulutuksen, jossa paneudutaan yllä oleviin kysymyksiin sekä teoreettisesti että hyvin 
käytännönläheisellä tavalla.  
  
Koulutuksen jälkeen sinulla on perusymmärrys  

 polarisaatiosta, väestösuhteista sekä konflikteista ilmiönä 

 työtavoista, jotka edistävät toimivia suhteita, hillitsevät polarisaatiota ja ehkäisevät konfliktien 
kärjistymistä 

 
Koulutus perustuu hollantilaisen polarisaatioteoreetikko Bart Brandsman materiaaliin ja 
koulutuspohjaan. Lisätietoa löytyy täältä: https://insidepolarisation.nl/en/ .  
Koulutuksen pääkouluttajina ovat  

 Miriam Attias: ja Depolarize.fi -hankkeen vastuullinen johtaja ja yhteisösovittelija 

 toinen kouluttaja on Hanna Vuorinen: Naapuruussovittelun keskus, sovittelija 
Yllä mainitut kouluttajat ovat Bart Brandsman kouluttajapoolista: 
https://insidepolarisation.nl/en/about-us/  

 

Tilaisuuden pääkielinä on suomi; kuitenkin tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua 
englanninkieliseen työpajaan. Koulutuspäivän aikana käsitellään juuri Sinun työssäsi vaikuttavia ilmiöitä 
ja pohditaan tarvittavia toimia/ työtapoja polarisaatio-osaamisen näkökulmasta. 
 
Koulutus on suunnattu Itä-Suomen päättäjille ja asukkaille, kuntien ja muiden viranomaisten 
kotouttamistyötä tekeville sekä 3. sektorin edustajille. 
 

Huom.! Tilaisuus on osallistujille maksuton. Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit tarjotaan.  
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9:00 Tilaisuuden avaus  
Tanja Manner, aluekoordinaattori, Itä-Suomi, Kotona Suomessa –hanke 
Miriam Attias, Depolarize.fi –hankkeen vastuullinen johtaja, yhteisösovittelija 

 
9:15 Polarisaatio ja hyvät väestösuhteet: polarisaation 3 peruslakia & roolit 
 Miriam Attias, Depolarize.fi –hankkeen vastuullinen johtaja, yhteisösovittelija  

Hanna Vuorinen, Naapuruussovittelun keskus, sovittelija 
 

välillä, n. klo 11:30-12.30 lounas 
 
12:30 Polarisaatio ja hyvät väestösuhteet: polarisaation ja konfliktin ero 
 Miriam Attias, Depolarize.fi –hankkeen vastuullinen johtaja, yhteisösovittelija 

Hanna Vuorinen, Naapuruussovittelun keskus, sovittelija 
 
välillä, n. klo n. 14:15  kahvitauko 
 

15:45 Päivän yhteenveto 
Miriam Attias, Depolarize.fi –hankkeen vastuullinen johtaja, yhteisösovittelija 
Hanna Vuorinen, Naapuruussovittelun keskus, sovittelija 
 

16:00 Tilaisuus päättyy 
 
 

Tilaisuuden juontajina toimivat: 

 Miriam Attias Depolarize.fi –hankkeesta, http://www.depolarize.fi/ , ja  

 Tanja Manner Kotona Suomessa –hankkeesta,  
https://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa  

http://www.depolarize.fi/
https://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa

