AKATEEMISTEN NAISTEN LIITTO PERUSTI AURORAS –TOIMINNAN KOULUTETUILLE
MAAHANMUUTTAJANAISILLE
Seitsemän helsinkiläistä akateemisesti koulutettua naista jalosti lukutaito-opetukseen suunnatusta Luetaan
yhdessä -verkostosta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajanaisille uuden toimintatavan, jossa
suomalaiset ja maahanmuuttajanaiset tutustuvat toisiinsa ja harjoittelevat suomen kieltä kannustavassa
ympäristössä. Tavoitteena on kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan, missä koulutus yhdistää naisia.
Auroras on ensimmäinen korkeakoulutettujen suomalaisten ja maahan muuttaneiden naisten
monikulttuurinen yhteisö. Suomen akateemiset naiset on toiminnan käynnistäjänä edelläkävijä. Aurorasverkosto käynnistyy tammikuussa Helsingissä. Ensimmäisessä tilaisuudessa puhuvat Koneen
henkilöstöjohtaja Kerttu Tuomas aiheena nainen ja työelämä sekä Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja
Piia-Noora Kauppi aiheesta Nainen eurooppalaisessa työelämässä.
Vapaaehtoistoimintaan perustuva ja voimakkaasti kasvanut Luetaan yhdessä -verkosto on perinteistä
opetusryhmätoimintaa. Se tukee tehokkaasti maahan muuttaneiden naisten suomenkielen oppimista ja
kotouttamista.
-

Verkoston toiminnassa olemme huomanneet, että ryhmiin osallistuvat koulutetut naiset kaipaavat
pienryhmää laajempia tilaisuuksia verkostoitua, puhua suomea, saada syventävää tietoa
suomalaisesta yhteiskunnasta ja ennen kaikkea löytää suomenkielisiä kontakteja, Suomen
akateemisten naisten liiton SANL:in ja Luetaan yhdessä –verkoston koordinaattori Henna-Maija
Syrjälä korostaa.

Auroras -tapaamisissa vuorovaikutus on kahdensuuntaista: Koulutetut maahanmuuttajanaiset saavat
syventävää tietoa suomalaisesta työelämästä, parantavat kielitaitoaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä
koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Vastaavasti suomalaisilla on tilaisuus tutustua monikulttuurisessa
ympäristössä mielenkiintoisiin naisiin ja tukea heitä omien verkostojensa avulla kotoutumisessa.
Tilaisuudet ovat sekä suomen- että englanninkielisiä.
-

Haasteena on löytää kaikki koulutetut ulkomaalaiset naiset Suomessa. Naiset eivät välttämättä
työskentele koulutustaan vastaavissa tehtävissä, toimi yhteisöissä tai osallistu kodin ulkopuolella
aktiiviseen toimintaan.

Kevään tilaisuuksissa vuorottelevat maahanmuuttajanaisia kiinnostavat teemat siten, että punaisena
lankana on työllisyys. Kevään teemoja ovat naisen asema ja työllisyys, terveydenhuolto, yrittäjyys ja media
työnhakijan apuna. Luentotilaisuuksien ohella Auroras tarjoaa kerran kuukaudessa tutustumisvierailun
yrityksiin tai yhteisöihin.
Auroras –sarja käynnistyy 31.1.2012 Helsingissä, Eurooppa-salissa, Euroopan komission Suomen
edustustossa, Malminkatu 16, alkaen klo 17. Toiminta laajenee ensi vuoden kuluessa myös kolmeen
muuhun yliopistokaupunkiin. Toiminnan käynnistämistä on tukenut Opetushallitus, Kulttuurirahasto ja
Suomen Akateemisten Naisten Liitto. Hanke toteutetaan yhteistyössä väestöliiton Womento-verkoston
kanssa.
Lisätietoja antavat hankkeen koordinaattori Henna-Maija Syrjälä, puh. 045 1174282,
koordinaattori@luetaanyhdessa.fi ja työryhmän jäsen Satu Keiski-Toni puh. 040 5051860, satu.keiskitoni@kolumbus.fi. Katso myös nettisivumme osoitteessa www.auroras.fi. Ilmoittautumiset tilaisuuteen
sähköpostitse koordinaattorille.

