Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila
- Koonti ja viestintäkampanja demokratiaja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista,
järjestöyhteistyöstä ja hyvistä käytännöistä

Toteuttajat
• Päätoteuttaja on Nuorisotutkimusseura ry, jonka alaisuudessa toimii operatiivista
tutkimustoimintaa harjoittava Nuorisotutkimusverkosto.
• Osatoteuttajat ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ja Koordinaatti, Oulun
kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut. Koordinaatti on mukana useassa nuorisoalan
osaamiskeskuksessa.

• Kyseisten organisaatioiden ja hankkeessa työskentelevien esittelyt tulevat koko laajuudessaan
hankesivulle. Kielitiimi eli hankkeessa työskentelevät tuntityöntekijät työskentelevät
Nuorisotutkimusverkostossa.
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Selvitystyön periaatteet
Kyseessä on koonti ja viestintäkampanja liittyen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeisiin
ja hyviin käytänteisiin viimeisen viiden vuoden ajalta. Hankkeen suunnitelma nojaa seuraaviin
periaatteisiin:
1.

Työskentely ei pohjaudu vain olemassa oleviin ja jo toteutettuihin esimerkkeihin, sillä
analyyttisen, tutkivan ja visionaarisen otteen avulla voidaan päätellä, millaista tarjontaa ja
ajattelua kentältä puuttuu.

2.

Hankkeen työskentely suoritetaan neljällä kielellä (suomi, ruotsi, pohjoissaame ja viittomakieli)
tiedonhankinnasta koonnin toteuttamiseen ja tuloksista sekä suosituksista viestimiseen.
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Selvitystyön periaatteet
3. Hankkeiden ja hyvien käytäntöjen yhteyshenkilöiden tietoja käsitellään tietosuojaselosteessa
kuvatulla kestävällä tavalla. Yhteyshenkilöitä informoidaan kyseisestä toimintatavasta ja rekisterin
syntymisestä.
4. Viestintäprosessin ydin on neljän tiedotteen kokonaisuus, jotka julkaistaan koko kielivalikoimalla.
5. Hankkeen lopputuotoksena syntyvään tietokantaan nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä
käytännöistä, jotka täydentävät toisiaan ja luovat kokonaisvaltaisen kuvan ihmisoikeus- ja
demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa.
5. Tiedotteissa ja tietokannassa kuvattujen esimerkkien paikallinen sosiaalinen kestävyys on
varmistettu ja yhteyshenkilölle on tarjottu mahdollisuus tarkistaa esitetyt tiedot. Tietokannan
sijainnista sovitaan hankkeen aikana tilaajan kanssa.
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Aikataulutus ja menetelmät
Hankekoonti toteutetaan maalis-toukokuussa 2021 menetelminä kysely, kevythaastattelut ja
puhelut.
Hankekoonnin vaiheet ovat hankekartoitus, hyvien käytänteiden paikantaminen ja mallinnus sekä
väliraportointi, joka toteutetaan nelikielisen diaesityksen muodossa.
Hankekartoituksessa on mahdollistettu viidenkymmenen hankkeen alustava sisällönerittely. Osa
näistä karsiutunee eri syistä pois ennen hanke- ja yhteyshenkilötietorekisteriin dokumentoimista tai
edelleen tietokantaan hyväksymistä.

5

3.3.2021

Aikataulutus ja menetelmät
Viestintä- ja koulutuskampanja alkaa maaliskuussa, pääpainon ollessa touko-joulukuussa 2021.
Tiedotteiden alustava sisältö:
1. ”Koonti alkaa, mutta mitä on ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus?”
2. ”Hankkeiden laaja kirjo: mitä löytyy eniten, mitä näyttää puuttuvan?”
3. ”Hyvää mallintamassa, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen hyvien käytäntöjen periaatteita
jäljittämässä.” 4. ”Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen ehdotetut suuntaviivat.”

Lisäksi hankkeessa on lyhytviestintää toteuttajaorganisaatioiden sosiaalisen median kanavissa sekä
esimerkiksi uutiskirjeissä.
Kattavuus eri viestintäkanavien avulla on jopa kymmeniä tuhansia vastaanottajia.
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Viestinnän hyödyt osallistuville tahoille
Kaksisuuntaisen viestinnän avulla hankkeeseen osallistuville tarjoutuu:
-

Vaikutusmahdollisuus koonnin ja viestintä/koulutuskampanjan onnistumiseen
Liittymismahdollisuus yhteistyöverkostoon hankkeen ajaksi (sähköpostilista)
Mahdollisuus vinkata kirjallisuutta, hankkeita ja hyviä käytäntöjä
Hankekoonnin tulosten kommentointi- ja hyödyntämismahdollisuus
Omien ja yhteistyökäytänteiden reflektointimahdollisuus.

Toimiva viestintä turvaa hankekoonnin laajuutta ja syvyyttä kuin myös edistää eri toimijoiden
sitoutumista hankkeen tuloksiin, tuotettaviin toimintasuosituksiin ja tiedon edelleenjakamiseen.
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Kiitos mielenkiinnosta!

