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BE A PIECE OF PEACE
Rural Youth Europe Autumn seminar 8.-15.10.2017 Itävallassa

Osallistuimme Rural Youth Europen (RYE) järjestämään
syysseminaariin 8.-15.10.2017. Seminaari järjestettiin
Itävallan Moldissa ja aiheena oli Be a Piece of Peace.
Osallistujia oli 11 eri maasta ja edustettuina oli useita eri
organisaatioita. Suomen 4H:ta lähtivät edustamaan
Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksistä Iiristiina Heinonen
sekä Kaustisen 4H:n toiminnanohjaaja Irina Peltoniemi.
Molemmat lähtijät osallistuivat ensimmäistä kertaa RYE:n järjestämään seminaariin.

Seminaarin pitopaikka ja samalla majoituspaikkamme oli Bildungswerkstatt Mold, joka sijaitsi
Ala-Itävallassa noin tunnin ajomatkan päässä Wienistä. Osallistujat kuljetettiin paikalle
bussilla Wienin päärautatieasemalta. Paikka oli viihtyisä ja puitteet olivat hyvät seminaarin
pitoa varten. Myös viikon sää suosi seminaariin osallistuneita: 20 lämpöastetta herätti
kovasti hilpeyttä pohjoisesta tulleiden keskuudessa.
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Ohjelma

Seminaarin tavoitteena oli valmistella kampanja, jonka avulla aktivoidaan nuoria erityisesti
maaseudulla ottamaan osaa ihmisoikeuksien
puolustamiseen. Seminaarin nimen (Be a Piece of
Peace) mukaisesti pyrimme miettimään keinoja, miten
voisimme itse edesauttaa ihmisoikeuksien toteutumista
oman organisaatiomme toiminnassa ja sitä kautta myös
osallistaa nuoria mukaan toimintaan. Viikon aikana
tutustuimme ihmisoikeuksien historiaan luentojen sekä
vierailujen avulla ja käsittelimme niitä erilaisten
tehtävien ja pohdintojen kautta. Vaikka aihe on vaikea ja
erittäin laaja, saimme aikaiseksi hyvää keskustelua ja
monia ideoita kampanjaa varten. Lopullisen kampanjan ulkoasu muotoutuu RYE:n käsissä
graafisen muotoilun ammattilaisen avustuksella mutta käyttäen seminaariin osallistuneiden
ideoita ja näkemyksiä. Iskulauseeksi muotoutui “Embrace to Erase”, jota tullaan levittämään
sosiaalisessa mediassa kampanjan aikana.

Seminaariviikko alkoi erilaisilla tutustumis- sekä ryhmäytymisleikeillä. Näiden tarkoituksena
oli tutustuttaa osallistujat toisiinsa ja sitä kautta saada ilmapiiristä mahdollisimman hyvä, jotta
ryhmässä työskentely olisi luontevaa. Seminaarin järjestäjä-ryhmäläiset (prep team)
ohjasivat vuorotellen leikkejä, jotka vaativat luovuutta, muistia sekä yhteistyötaitoja. Myös
osallistujat itse pääsivät ohjaamaan aktiviteetteja viikon mittaan. Hyvä sekä luottavainen
ryhmähenki muodostuikin todella nopeasti jo seminaariviikon alussa.

Seminaarin ohjelma oli monipuolista, ja ihmisoikeuksia
ja rauhaa käsiteltiin monesta eri näkökulmasta. Teimme
yhtenä päivänä matkan Wieniin, jossa vierailimme
järjestössä, joka järjestää jalkapallo- ja teatteriaiheista
ohjelmaa pakolaisille (Play Together Now). Pääsimme
myös itse kokemaan, millaista on yrittää suorittaa jokin
tehtävä osaamatta kieltä: tavoitteenamme oli tehdä lukot
ohjaajamme puhuessa vain saksaa. Yhteistyöllä
pääsimme kuitenkin erinomaiseen lopputulokseen.
Yhden päivän ohjelmaan kuului vierailu joko paikallisella maatilalla, viinitilalla tai
alakoulussa. Saimme valita, mikä kohteista kiinnosti itseä eniten ja sen mukaan
jakauduimme ryhmiin.
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Tutustuimme myös toistemme kulttuureihin kansainvälisessä buffetissa, sekä tietysti
isäntämaamme Itävallan kulttuuriin esimerkiksi syömällä Schnitzeleitä ja oppimalla
itävaltalaisia sanontoja ja kansantanssia.

Seminaariviikon aikana saimme paitsi uutta tietoa ihmisoikeuksista, myös uusia ystäviä ja
uusia näkökulmia asioihin. Saimme paljon uusia ideoita muiden järjestöjen toiminnasta, mitä
voisimme tuoda myös omiin 4H-yhdistyksiimme. Esimerkiksi Landjugend-toiminta Itävallassa
on hyvin erilaista kuin meidän suomalainen 4H, ja pystyimme antamaan toisillemme
vaikutteita puolin ja toisin. Viikko oli melko intensiivinen sekä osaksi myös raskas mutta
samalla erittäin antoisa kokemus.

