Tervetuloa lukemaan ihka ensimmäistä MiSi-Uutiskirjettä. MiSi-Uutiskirje on syntynyt halusta
lisätä ohjelmasta kertovaa avointa viestintää ja avaamaan keskusteluja ohjelman ympärillä
tapahtuvasta. MiSi-uutiskirje on tarkoitus julkaista noin kolmen kuukauden välein.
Minun Silmin Sinun Silmin –ohjelmaa kohtaan on osoitettu lisääntynyttä kiinnostusta sekä
tiedontarvetta niin nykyisten sidosryhmien, ohjausryhmän kuin ohjelmasta muuten
kiinnostuneiden tahojen osalta. Vaikka MiSin verkkosivuilla on onnistuttu viestimään tulevista
koulutuksista ja tiedottamaan tärkeistä asioista, ei niiden välityksellä olla kovin kattavasti
keskusteltu ohjelman ajankohtaisista kuulumisista. Tähän puutteeseen pyrimme nyt vastaamaan
MiSi-uutiskirjeen avulla. Sen tarkoitus on käsitellä sekä mennyttä että tarjota katsaus tuleviin
tapahtumiin ja kehityksiin, ja otamme mielellämme vastaan kysymyksiä sekä aihe-ehdotuksia.
Saat tämän ensimmäisen Minun Silmin Sinun Silmin –ohjelman uutiskirjeen, koska olet
aikaisemmin joko osallistunut kurssille tai ilmaissut muuten kiinnostuksesi ohjelmaa kohtaan.
Varmistuaksesi siitä, että pysyt vastakin tietoisena siitä, mitä MiSi-ohjelman tiimoilta tapahtuu,
voit tilata MiSi-Uutiskirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen misi@hel.fi. Tilatessasi
kirjoita sähköpostin aihekenttään ”Uutiskirje”. Jatkossa uutiskirje on aina luettavissa myös
nettisivuillamme osoitteessa www.misi.hel.fi.
Mukavia lukuhetkiä ensimmäisen uutiskirjeen äärellä!

Ilahduttavan moni osallistui Minun Silmin Sinun
Silmin –ohjelman seminaariin Kaupungintalolla
toukokuun 25. päivä 2018. Seminaarilla juhlistettiin
ensimmäisen täysipainoisen MiSi-vuoden päätöstä ja
siirrettiin katse kohti tulevaa.
Seminaarissa kuulimme niin
asiantuntijapuheenvuoroja kuin panelistien
kokemuksia ohjelmaan osallistumisesta. Paneelin
keskusteluun osallistui nuoria Kruununhaan

Panelistit Dr. Sara Savagen ja Dr. Eolene BoydMacMillanin (keskellä) kanssa.

peruskoulusta, Helsinki International Schoolista ja Ressun lukiosta sekä heidän opettajiaan ja
rehtori Juha Parviainen Karviaistien koulusta. Panelistit jakoivat kokemuksen ohjelman
hyödyllisyydestä ja suosittelivat sitä lämpimästi muillekin nuorille ja aikuisille. Panelistit tarjosivat
myös erinomaisia kehitysehdotuksia, joita on pyritty ottamaan huomioon ohjelmassa.
Seminaarissa esiteltiin myös ensimmäisiä tutkimustuloksia Minun Silmin Sinun Silmin –
ohjelman vaikuttavuudesta nuorten osalta. Tulokset ovat lupaavia, niin tilastolliset kuin
laadullisetkin. VTM Viivi Mäkisen analysoimien tilastollisten tulosten perusteella saatiin viitteitä
siitä, että MiSi –ohjelma näyttäisi parantavan roolinottokykyä eli kokemusta siitä, että pystyy
asettumaan toiseen kulttuuriryhmään kuuluvien asemaan. Tämä puolestaan saattaa olla
yhteydessä myönteiseen muutokseen asenteissa muihin ryhmin kuuluvia kohtaan sekä
lisääntyneeseen halukkuuteen kohdata toiseen ryhmään kuuluvia tulevaisuudessa. Lisäksi
lisääntynyt kokemus siitä, että eri taustoista tulevat ihmiset kuuluvat eroavaisuuksistaan
huolimatta samaan ryhmään oli yhteydessä lisääntyneeseen halukkuuteen kohdata ihmisiä,
joiden tausta on erilainen kuin itsellä.
Laadulliset tulokset puolestaan osoittivat MiSi –ohjelman tekevän sitä mitä toivottiinkin, eli
vaikuttavan ajattelun rakenteisiin ja lisäävän ihmisten kykyä arvostaa erilaisia ihmisiä.
Haastatteluissa opettajat kertoivat parantuneesta ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta
koulutuksen aikana ja sen jälkeen.
Vaikka tulokset ovat alustavia, osoittavat ne, että MiSi –ohjelman tuominen nuorten ulottuville
on kannattava investointi. MiSi:in liittyvä tutkimus jatkuu ja jo ensi keväänä voimme kertoa
tarkempia tuloksia suuremmalta vastaajajoukolta.

MiSi:n syksy on lähtenyt vauhdikkaasti
käyntiin ja ensimmäiset koulu- ja
aikuisryhmät ovat jo kurssinsa
suorittaneet. Syksyn myötä
käynnistellään myös lukuisia muita
koulutuksia, joista MiSi-Uutiskirjeen
lukijakunnalle keskeisimpiä ovat
tulevat ohjaajakoulutukset.
Taulukossa näkyvät tämän hetkisen
suunnitelman mukaiset lukuvuoden
2018–2019 ohjaajakoulutukset.

Syksyn aikana järjestämme kokeneille ja innostuneille MiSi-ohjaajille myös Ohjaajien kouluttaja
koulutuksen (Trainer of Trainers, ToT), jonka myötä mahdollisuudet järjestää MiSi-koulutuksia
jatkossa lisääntyvät. Koulutuksen tavoitteena on lisätä aktiivisten MiSi-ohjaajien käytännöllistä ja
teoreettista osaamista siten, että heillä on valmiudet ohjata ohjaajakoulutuksia jatkossa
itsenäisesti sekä tukea uusia tulevia ohjaajia opinpolullaan. ToT-koulutuksen kulusta ja sisällöistä
kirjoitamme lisää joulukuun MiSi-Uutiskirjeessä, jolloin koulutus on jo onnellisesti takanapäin!

Minun Silmin Sinun Silmin –ohjelman kotisivujen (misi.hel.fi) yläpalkkiin on kesän aikana saatu
”Palaute”-nappula, jonka kautta ohjelmalle voi lähettää palautetta. Lomakkeen kysymykset
käsittelevät itse ohjelman ja tapaamiskertojen sisältöä sekä koulutuksen ilmapiiriin liittyviä
asioita. Lomakkeen kautta palautetta voi lähettää vastaamalla monivalintakysymyksiin tai
kirjoittamalla vapaisiin tekstikenttiin.
Lomakkeen lisäksi palautetta otetaan toki mieluusti vastaan myös sähköpostitse, mutta
palautelomakkeen kautta palautetta voi halutessaan lähettää myös nimettömänä, minkä
tarkoitus on madaltaa kynnystä palautteen antamiselle.
Palautelomakkeeseen pääsee MiSi-kotisivujen lisäksi suoraan tästä linkistä:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5174602&sid=7xDfe0yIU4

