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Kartoitus

• Advocate Europe -ohjelman yksi 
Idea Challenge -voittaja:

• RfCCC – Refugees for Co-creative
Cities -hanke

• Lähinnä ulkomaalaisia esimerkkejä, 
vaikka Suomessakin toki tapahtuu

• Esimerkiksi Kotimajoitusverkosto
Refugees Welcome Finland

Tänään esillä

http://refugeesforcocreativecities.eu/
http://refugees-welcome.fi/




Taustaa

• Maahanmuutto ja pakolaiset voimavarana – totta maar!
• Goldin et al. “show that migrants in today's world connect 

markets, fill labor gaps, and enrich social diversity. Migration 
also allows individuals to escape destitution, human rights 
abuses, and repressive regimes.”

• Saksa
• Ilman maahanmuuttajia työvoiman tarjonta vähenee 

kolmanneksen vuoteen 2050 mennessä.
• Maan käsityöläisyrityksissä jää vuodessa jopa 20 000 

oppisopimuspaikkaa täyttämättä.

• Interkulttuurinen perspektiivi!



Haussa oli toiminta, joka

• on julkista, yhteistä, avointa
• suo aktiivisen roolin turvapaikanhakijalle
• edellyttää/tuottaa uudenlaista yhteistyötä ja synergiaa eri 

toimijatahojen kesken
• antaa tulokkaiden luovuudelle ja luovalle työlle sijaa yhteiskehittelyssä
• parantaa turvapaikanhakijoiden/pakolaisten majoittumis- ja 

asumisjärjestelyjä 



Kuvat: http://refugeeskitchen.com/



Kuvat: http://grandhotel-cosmopolis.org/de/

http://grandhotel-cosmopolis.org/de/


“Skuhna is a restaurant located in 
Ljublana dedicated to spread tastes from 
across the world! Chefs of the restaurant 
and responsibles for the daily menu are 
immigrants from different places. 
Skuhna, aside of a restaurant, serves as a 
meeting point for regular discussions 
where immigrants and locals interact and 
share their experiences and culture.”

“Chefs – refugees from around the 
world hold cook classes and show 
how they cook meals in their home 
country! Having cooking as a key, but 
not restricting to that, “Outside the 
box” organises various activities 
where refugees and locals interact 
and create a lively environment.”

http://www.skuhna.si/ https://ueberdentellerrandkochen.de/en/index/



Kiron is open higher education. We provide refugees with 
world-class education and the opportunity to graduate at a 
university free of charge. Because the first two years of our 
degree programs are online, our students can study flexibly 
from all over the world and according to their own schedule.

Refugees Company for Crafts and Design 
“CUCULA is an association, a workshop 
and an educational program all in one. It 
is for and together with refugees in 
Berlin. It forms a platform for 
interdisciplinary exchange amongst 
experts, interested parties….”

http://www.cucula.org/en/



• http://www.trampolinehouse.dk/

http://thesilentuniversity.org/

http://www.trampolinehouse.dk/



Ja tietenkin meidän oma RfCCC-projektimme

CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons, Helfmann

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Lopuksi etsintäkuulutus
• Tarvitsen hankkeeseemme apulaisen 

• työstämään kerätystä aineistosta kandityötä 
/ dippatyötä / gradua / kirjaa

• osallistumaan lokakuun alussa 
Oberhausenissa pidettävään seminaariin 

+ mahdollisesti
• lanseeraamaan kirjan kesällä Venetsian 

arkkitehtuuribiennaalissa
• osallistumaan yhteiskehittelyyn pakolaisten 

kanssa  
• Miksi vaivautua? 

• Osaksi luovaa kollektiivia ja/tai 
tutkijaverkostoa

• Kulut korvataan 
• Ota yhteyttä kaisa.schmidt-thome@aalto.fi
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