
  19.4. ESAVI Liisa Sahi 

20.4. LSAVI Niclas Risku, Pirkko Suhonen ja Marjo 

Jasu 

25.4. LSSAVI Annika Kattilakoski, Linda Mård ja Päivi 

Pienmäki-Jylhä 

25.4. PSAVI Kirsi-Marja Stewart 

26.4. ISAVI Kirsi Autio, Henri Alho, Laura Oksanen ja 

Lauriina Aninko 

2.5. LAPPI Marja Hanni ja Susanna Lammassaari 

 

9.-10.8.2018 Länsi- ja Sisä-Suomen alueelliset 

nuorisotyöpäivät: Ilmajoki, Etelä-Pohjanmaan opisto 

6.-7.9.2018 Lounais-Suomen alueelliset 

nuorisotyöpäivät: Tammela, Eerikkilän urheiluopisto  

3.-4.10.2018 Itä-Suomen alueelliset 

nuorisotyöpäivät: Rautavaara, Metsäkartano 

30.–31.10.2018 Etelä-Suomen alueelliset 

nuorisotyöpäivät: Heinola, Vierumäen urheiluopisto  

marraskuu 2018 Etsivän nuorisotyön Oske ja 

Kanuuna Rovaniemellä 

helmikuu 2019 Pohjois-Suomen alueelliset 

nuorisotyöpäivät 

Kunnallisen nuorisotyön 

osaamiskeskus KANUUNA 

jalkautuu aluetapahtumiin 

 Kunnallisen nuorisotyön edunvalvonta: 

kannanotot, lobbaus, maakuntien 

sivistysjohtoon vaikuttaminen, kuntien 

vastuu nuorisotyön järjestämisestä 

selkeämmäksi  

 Osaamiskeskus Kanuuna näkyväksi toimijaksi 

alueiden tapahtumissa 

 Toimialan kehityksen ja trendien 

seuraaminen ja ajantasaisen tiedon 

välittäminen ”kentälle”. Tarjolle valmiiksi 

pureskeltua tutkimustietoa. 

 Verkostotoiminnan kehittäminen, pienet 

kunnat mukaan: ”Maaseutumaisen” 

nuorisotyön valtakunnallinen vertaisverkosto 

 Koulutussisältöjen suunnitteleminen 

yhteistyössä AVIen kanssa 

 Kyselyiden suunnitteleminen yhteistyössä 

AVIen kanssa. Yhteistyö tiedonkeruussa: 

mitä tietoja kunnat tarvitsevat, sitä kysytään 

AVI-kyselyissä 

 Nuorisotyöntekijöiden verkkomentorointi 

 Konkreettiset työkalut/toimintamallit työn 

kehittämiseen, hyvien käytänteiden 

jakaminen 

 Verkkokoulutusmahdollisuus hyödynnettävä 

 

RESURSSIT: aika, henkilöstö; ”nolla pilkku jotain”, 

talous, tilattomuus, esimiehen puute 

”Säilyykö nuorisotyö kunnissa, kun resurssit aina 

vaan pienenevät?” 

”Mihin suuntaan kunnallisen nuorisotyön tulee 

kehittyä?” 

”Tavallisten nuorten arki ja mahdollisuudet tulee 

saada esille.” 

”Työntekijöiden resurssit edistää ja kehittää 

nuorisotyötä ovat rajalliset, esimies ei tue työssä.” 

”Nuorisotyötä on vaikea hahmottaa. Mitä sillä 

saadaan aikaan?” 

Nuorisotyöntekijän työnkuva on epäselvä, 

sirpaleinen ja liian moninainen. Toisaalla toimii 

”monitoimiohjukset” ja toisaalla nuoriso-

sihteereistä on tullut hyvinvointikoordinaattoreita. 

Onko tämä uhka vai mahdollisuus? 

OSAAMISEN VAHVISTAMINEN:  

Yhteistyö kunnan sisällä eri palveluntuottajien 

kanssa, yhteistyö yli kuntarajojen, yhteistyön 

koordinointi, yhteistyö maakunta-sote-

uudistuksessa 

Nuorisotyön arviointi; laadun/ kattavuuden/ 

vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen 

Menetelmät, miten nuorisotyötä voi tehdä 

seinättömästi pitkien etäisyyksien alueilla ja 

paikkakunnilla joissa ei ole nuorisotiloja. 

Mallit, mitä palveluita nuorisotyö tuottaa 

nivelvaiheisiin, kun nuori muuttaa toiselle 

paikkakunnalle opiskelujen/työn perässä. 

Miten uusi sukupolvi vaihtuu nuorisotilalla? 

Positiivista boostia kuntien nuorisotyöhön 

Rohkaisua ja uskoa omiin taitoihin ja 

osaamiseen 

Uusia näkökulmia ja positiivista energiaa 

oman työn kehittämiseen 

Miten nuorisotyö löytää paikkansa 

hyvinvointipalvelujen tuottajana kunnassa? 

Pienet kunnat mukaan ja ääni kuuluville 

AVIEN TOIVEET KANUUNAN TOIMINNASTA: 

PIENTEN KUNTIEN HAASTEET JA HUOLET AVI –kierros: 

Pienten kuntien edustaja Kanuuna-seminaariin 

valitaan äänestyksen avulla. Kanuunasta lähetetään 

kysely / äänestysohjeet kuntien nuorisotoimiin. AVIt 

voivat lähettää ennakkoon kyselyn ja kysyä mikä 

kunta olisi halukas edustamaan alueen pieniä kuntia. 
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