Vuosikertomus 29.4.2014

Auroras-verkoston vuosikertomus 2013
Taustaa
Auroras on osa Luetaan yhdessä -verkoston toimintaa. Keväällä 2011 syntyi ajatus
Auroras-toiminnasta, korkeakoulutettujen suomalaisten ja maahan muuttaneiden naisten
monikulttuurisesta yhteisöstä. Hankkeelle myönnettiin Opetushallituksesta 6000 euroa,
jonka turvin toimintaa suunniteltiin syksyllä 2011 ja pilotoitiin vuosi 2012
pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2013 Auroras-toiminta siirtyi Suomen Kulttuurirahastolta
saadun tuen piiriin, osana Luetaan yhdessä -verkoston taloutta. Tavoitteeksi asetettiin
toiminnan laajentaminen kolmeen yliopistokaupunkiin.
Auroras-toimintaa on toteutettu seminaaripohjaisesti. Auroras-tapaamisissa vuorovaikutus
on kahdensuuntaista: koulutetut maahanmuuttajanaiset saavat syventävää tietoa
suomalaisesta työelämästä, parantavat kielitaitoaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä
koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Samalla suomalaisilla akateemisilla naisilla on tilaisuus
tutustua monikulttuurisessa ympäristössä mielenkiintoisiin naisiin ja tukea heitä omien
verkostojensa avulla kotoutumisessa. Auroras-verkoston tavoitteena on järjestää
korkeakoulututtuja naisia kiinnostavia tapahtumia kulttuuritaustaan katsomatta.
Tilaisuuksissa keskustelu on vahvassa roolissa. Esiintyjien alustukset ovat lyhyitä ja
keskustelulle on varattu runsaasti aikaa. Tilaisuuksiin osallistuvilla on aina myös
mahdollisuus vapaamuotoiseen tutustumiseen esim. kahvitaukojen aikana. Seminaarit
järjestetään suomeksi. Tarvittaessa tukikielenä toimii englanti.
Vuoden 2013 aikana Auroras-toimintaa jatkettiin pääkaupunkiseudulla, aloitettiin Turussa
ja suunniteltiin Tampereella ja Vaasassa.
Auroras-seminaareja suunnittelee ja toteuttaa Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän
nimeät suunnittelutiimit. Tiimit kokoontuvat muutamia kertoja vuodessa ennen tapahtumia
ja tapahtumien välissä. Vuonna 2013 Helsingin tiimiin kuului seitsemän jäsentä: Elina Piki
(pj.), Maria Korhonen, Dan Lei, Annemai Lindström, Virve Obolgogiani, Ulla Salonen sekä
Riitta Sivenius. Turun tilaisuudet suunnitteli ja toteutti Eila Puhakka yhdessä Turun
Akateemisten Naisten yhdistyksen kanssa.

Osallistujat
Toiminnan tavoitteena oli, että tapahtumiin osallistuisi sopivassa suhteessa maahan
muuttaneita sekä kantasuomalaisia naisia. Vuonna 2013 tavoitteessa onnistuttiin
erinomaisesti, sillä noin puolet osallistujista oli ulkomaalaistaustan omaavia. Keskimäärin
yhdessä tilaisuudessa oli noin 20 henkilöä. Osallistujamäärä kaikissa vuoden
tapahtumissa oli yhteensä 197 kävijää, joista 151 kävijää pääkaupunkiseudun
tapaamisissa ja 46 kävijää Turun tapaamisissa.
Yhteistyökumppanit, viestintä ja talous
Auroras-verkosto toimi ammattikorkeakoulu Haaga-Helian yhteistyökumppanina
Sillanrakentaja-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen opettajan
kulttuurista sensitiivisyyttä. Koulutus antaa pedagogisia taitoja kulttuurien väliseen
vuoropuheluun. Hankkeeseen liittyen Haaga-Helia ja Auroras-verkosto järjestivät syksyllä
2013 verkostoitumisseminaariin, jossa keskusteltiin monikulttuurisesta pedagogiikasta ja
erityisesti opettajan roolin merkityksestä erilaissa kulttuureissa.
Auroras-seminaareja järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuoden aikana
verkosto toimi yhteistyössä mm. Itellan, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen,
Microsoft Oy:n, Womento-hankkeet, Siirtolaisuusinstituutin sekä Naisyrittäjyyskeskuksen
kanssa.
Vuoden alussa Auroras-verkoston käyttöön otettiin sähköpostilista, jolle halukkaat voivat
kirjautua oma-aloitteisesti tai poistua listalta. Vuoden 2013 lopussa listalla oli 259 henkilöä.
Listalla julkaistaan Auroras-ohjelma noin viisi kertaa vuodessa.
Sähköpostilistan lisäksi Auroras-tapahtumista viestittiin erilaisille kansainvälisille toimijoille
kuten esimerkiksi ystävyysseuroille, lähetystöihin, pääkaupunkiseudun suuryritysten
henkilöstöyksiköihin, maahanmuuttajajärjestöihin ja alueen TE-toimistoihin.
Auroras-verkoston toiminta ei aiheuttanut vuonna 2013 juurikaan kuluja, sillä viestintä
hoidettiin sähköisesti, seminaaritilat saatiin lähes aina yhteistyökumppaneilta maksutta ja
seminaaripuhujat eivät ottaneet ajastaan palkkiota. Kuluja syntyi lähinnä seminaareihin
järjestetyistä tarjoiluista.
Toiminta vuonna 2013
Toimintavuonna järjestettiin yhteensä yhdeksän Auroras-tapahtumaa, seitsemän
Helsingissä ja kaksi Turussa. Tapahtumat olivat keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä
vierailuja. Aiheita oli mm. naisyrittäjyys, osaamisen esille tuominen sekä työviihtyvyyden
kehittäminen.
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Liite 1:
Vuoden 2013 Auroras-ohjelma

Auroras - Pääkaupunkiseutu - Kevät 2013

7.3. Äiti, tytär ja unelma
Diana ja Victoria Webster kertovat Victorian uskomattomasta matkasta lääkäriksi sekä
kirjastaan Niin monta Everestiä. (Englanniksi)
Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, klo 17.30
Tilaisuuteen osallistui 27 henkilöä.

15.4. Yritysvierailu: Itella
Itella kansainvälisen työyhteisön kehittäjänä
Opastettu postikeskuskierros klo 15.30 (max. 30 osallistujaa)
Jatkotilaisuus Brahe-salissa klo 17.00 (max. 60 osallistujaa):
Itella on muutakin kuin postia - yritysesittely
Kehityspäällikkö Leeni Kiikkilä (suomeksi)
Itellan arvot, eettiset ohjeet ja viestintä eri toimintamaissa
Kehityspäällikkö Maria Kausto-Turner (englanniksi)
Itellan pääkonttori Postintaival 7A
Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä.

Kevään päättäjäiset: 21.5. Naiset ympäristötutkijoina
Tutustuminen Harakan saareen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen. Tilaisuutta
emännöi ympäristökasvattaja Asta Ekman. Retki toteutetaan yhteistyössä Helsingin
Akateemisten Naisten kanssa.
Tilaisuuteen osallistui 21 henkilöä.
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Matkakertomus uuden työn maailmaan
keskiviikkona 23.10.13 klo 13:30-15:30, Keilaranta 7, Espoo
Miten fyysinen tila voi tukea työntekoa, työviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä? Microsoft Oy:n
pääkonttorissa tilat on toteutettu käyttötarkoituksen ja tunnelman pohjalta. Töitä tehdään
tiimityötiloissa, hiljaisen työn alueella ja monenlaisessa yllättävässä ympäristössä. Oma
kiinteä työpiste on historiaa. Työssä voi olla läsnä myös virtuaalisesti. Uuden työn
maailmaan meitä johdattaa HR Manager Marjo Kivistö.
Tilaisuuteen osallistui 31 henkilöä.

Naisyrittäjyyskeskus 17 vuotta alkavien yrittäjien tukena
torstaina 24.10.13 klo 18, Kaisaniemenkatu 2 B, 2. kerros, Helsinki
Naisyrittäjyyskeskus auttaa yrittäjäksi aikovia naisia järjestämällä infotilaisuuksia,
innovaatioleirejä, kursseja, mentorointia ja antamalla neuvontaa periaatteella "yrittäjä
auttaa yrittäjää". Jos joskus haaveilet omasta yrityksestä, tule mukaan kuuntelemaan ja
kysymään. Toimitusjohtaja Taru Päivike kertoo toiminnasta ja vastaa kysymyksiin.
Tilaisuuteen osallistui 7 henkilöä.

Verkostoitumistilaisuus maanantai 28.10.2013 klo 16:30-18:30 HAAGA-HELIAssa
Ammatillisen opettajakorkeakoulun tiloissa 8. krs. (huone 8204) HAAGA-HELIA amk,
Ratapihantie 13, Helsinki (Pasila)
Auroras-verkosto on mukana Haaga-Helian ammattikorkeakoulun vetämässä
Sillanrakentaja-koulutuksessa. Tervetuloa Monikulttuurinen pedagogiikka -aiheiseen
verkostoitumistilaisuuteen. Kutsumme kaikkia verkostomme jäseniä mukaan
keskustelemaan pedagogiikan näkökulmista eri kulttuureista sekä tutustumaan
koulutuksessa mukana oleviin opettajiin.
Tilaisuuteen osallistui 23 henkilöä.

Kohti suomalaista joulua
torstaina 12.12.13 klo 18, Hotel Arthur, Hjelt-sali, Vuorikatu 19, Helsinki (Kaisaniemi)
Tule viettämään jouluntuoksuinen ilta glögin, pipareiden, kahvin/teen ja joulutortun kera
sekä kuulemaan ja keskustelemaan Suomi-kokemuksista.
Tilaisuuteen osallistui 17 henkilöä.
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Auroras - Turku
18.3. Miten saan osaamiseni esille
Keskustelua alustamassa Kauppakamarin yhteyspäällikkö Jaana Mäkikalli ja
osastopäällikkö Erkki Härkönen Turun yliopistosta. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Siirtolaisuusinstituutin luentosali, Eerikinkatu 34, Turku klo 18-20
Tilaisuuteen osallistui 29 henkilöä.

3.10. Toiveita ja mahdollisuuksia — kokemuksia työelämästä Suomessa
Keskustelua alustamassa ovat Aino Mansikkamäki kansainvälisestä yrityksestä, Eveliina
Kärnä aikuiskoulutuksesta ja Olga Egorova sosiaalialan palveluyrityksestä.
Siirtolaisuusinstituutin luentosali, Eerikinkatu 34, Turku klo 18-20
Tilaisuuteen osallistui 17 henkilöä.
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