TERVETULOA KUNNALLISEN NUORISOTYÖN OSAAMISKESKUS KANUUNAN LAATUA
JA MENETELMIÄ -SEMINAARIIN 16.5.–17.5.2018 TAMPEREELLE

Seminaari järjestetään Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13. Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti
kunnallisen nuorisotyön toimijoille pienistä ja suurista kunnista ja on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu
Kanuuna uutisissa 2/2018 olevan linkin kautta 27.4.2018 mennessä. Monitoimitalo 13 läheisyydessä on
mm. Cumulus City Koskikatu ja Radisson Blu Grand Hotel Tammer. Jokainen varaa ja maksaa hotellin itse.
Keskiviikko 16.5.

Laatua ja menetelmiä -seminaari

Klo 12.00–12.05

Tervetuloa! Suvi Lappalainen, osaamiskeskus KANUUNA

Klo 12.05–13.00

Valheita ja viettelyksiä laadun mittareissa. Ohjaaja- ja draamakouluttaja, TeT Satu
Olkkonen.
Arvokkain on siellä, mistä vaietaan, siellä, mikä ei mittariin mahdu, eikä sanoiksi taivu.
Arvokkain on siellä, mitä hankkeeseen lähtiessä ei tiedetty, eikä se tuloksiin siksi
lopulta mahtunut. Mietin rahoitusjärjestelmien laadun mittareita, valheita ja aikeita,
joita markkinamekanismi taiteen toiminnalta kysyy. Sitä, joka peittää arvokkaimman,
sen mitä ei etukäteen tiedetty.
Koska taiteellinen toiminta on aina kokeellista, arvokkainta on epämääräisyys - sana,
jota ei saisi edes mainita. Arvokkainta on se, mille tuskin on käsitteitä tai löytyy
lokeroa. Tätä ”epämääräisyyttä” tulisi arvostaa taiteen tuottamassa tiedossa
ajattelun horisonttien avaamiseksi.

Klo 13.00–13.45

Nuorten radikalisoitumisen ehkäisy. Käytännön menetelmiä ja välineitä. Antti
Kanes, Concordia-projekti ja Joensuun nuorisopalvelut
(https://concordia.website/)

Klo 13.45–14.30

Kanuunan nykyisten kehittämisverkostojen esittelyt ja esille nousseita
ehdotuksia uusien verkostojen perustamisesta ja/tai yhdistämisestä

Klo 14.30–15.00

Tukusat kahvit

Klo 15.00–16.30

Onko Kanuunassa tarvetta uusille verkostoille? Hajaannutaan pohtimaan
tarvetta ja mahdollista tulevaa toimintaa ehdotetuille verkostoille
a) Kauppakeskusnuorisotyön verkosto/pj Tea Saraskari
b) Monitoimitilojen työntekijöiden verkosto/pj Timo Pulkkinen
c) Arviointi/auditointiverkoston yhdistäminen LogBook -verkostoon/pj:t Mira
Siekkinen ja Kati Ruotsalainen
d) +16 -verkosto/pj Reetta Möller
e) Nuorisotyön valmiusverkosto on jo sovittu siirtyväksi Kanuunaan, mutta
tässä ryhmässä kuulet verkoston suunnitelmista ja voit kertoa toiveista

Klo 16.30–17.00

Kanuunan kehittämisverkostojen päivitys, näillä mennään vuonna 2018!

Klo 17.00

Virallinen osuus päättyy

Klo 18.30 – 21.00

Musiikkia, murkinaa ja maailmanparannusta Monarin Stagella

Torstai 17.5.

Laatua ja menetelmiä -seminaari

Klo 8.30-9.00

Aamukahvia tarjolla laadukkaassa seurassa

Klo 9.00–12.00

Booklet on indicators for quality youth work –julkaisutilaisuus. Johdattelijana
suunnittelija Petra Sorvasto Espoon nuorisopalveluista ja Kanuunan edustaja
InterCity Youthin työryhmässä (lue lisää tämän linkin takaa).

HYVÄÄ KOTIMATKAA!

