OHJELMA

Aika: 18.–20.9.2018
Paikka: Luotsihotelli, Marjaniementie 783, Hailuoto
Ilmoittautuminen: ennakkoon 7.9. mennessä tämän sivun lopussa olevan sähköisen lomakkeen kautta

Tiistai 18.9.

klo 11.00 Yhteislähtö Hailuotoon Oulun linja-autoasemalta

klo 12.00 Lautta Hailuotoon

klo 13.00 Marjaniemi, sisäänkirjautuminen

klo 13.15 Lounas

klo 13.45 Tervetuloa! Suvi Lappalainen
•Katsotaan yhdessä päivien ohjelma ja tavoitteet. Käynnistetään yhdenvertaisuuskriteerien mietintämyssy.
(Suvi pohjustaa nopeasti Kanuunan auditointi/arviointimallin periaatteita).

klo 14.15 Ekstremismi, ääriliikkeet, vihan syntyminen. Esa Holappa
•Esa Holappa perusti uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen ja oli sen ensimmäinen johtaja vuosina
2008–2012. Holappa oli myös keskeinen Ruotsin ja koko Pohjoismaisen Vasta-rinta-liikkeen toimija vuosina
2009–2014. Nyt Esa puhuu rasismia ja natsismia vastaan. Ja opiskelee nuoriso-ohjaajaksi.

klo 16.00 kahvit

klo 16.15 Kuinka varmistaa tapahtumien turvallisuutta nuorisotyöntekijänä? Mitä kannattaa huomioida
etukäteen? Miten puuttua, miten estää?
•Maaliskuussa 2018 rasisminvastaiseen viikkoon Rovaniemellä ja Oulussa liittyi myös epätoivottuja ilmiöitä.
Keskustelua vetävät Nina Ekonoja Rovaniemeltä, Sari Lahdenperä Oulusta ja Esa Holappa

klo 17.15 Non-toxic-hanke. Projektisuunnittelija Riikka Kaukinen
•Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hanke kartoitti kilpailullisia
tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä.

klo 18.30 päivällinen

klo 19.00 sauna ja iltapala

Keskiviikko 19.9.

klo 9.00 Aamiainen

klo 10.00 Romanipoliittinen ohjelma, ROMPO2. Henry Lindgren, Pohjois-Suomen AVI

klo 11.00 Nevo Tiija -hanke, onnistumisista yhteistyössä, kokemusasiantuntija Miska Nyman

klo 12.00 Lounas

klo 12.45 Harrastaen tutuksi -hanke.
•Kanuuna on kumppanina mukana Harrastaen tutuksi -hankkeessa. Hankkeen päämääränä on
kaksisuuntaisen kotoutumisen tukeminen. Hankkeessa järjestetään ideointitapaamisia, koulutetaan
järjestöjä ja maahanmuuttajia, tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta ohjaajina ja luodaan yhteistä
harrastustoimintaa eri taustoista tuleville nuorille.
Hankkeen tavoitteena on lisätä harrastustoiminnan saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta, vahvistaa
maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanuorten aktiivista kansalaisuutta. Hankkeen koordinaattorina toimii
Nuorten Akatemia ja yhdenvertaisuusasiantuntemuksen hankkeeseen tuo Rauhankasvatusinstituutti. Miten
nyt edetään - Riikka Jalonen ja Liban Sheikh Rauhankasvatusinstituutti.

klo 15.00 Kahvit

klo 15.15 Ihmisoikeusperustainen nuorisotyö, Matti Jutila, Ihmisoikeusliitto
•Viimeisen kahden vuoden aikana olemme keskittyneet kouluttamaan kunnallisia nuorisotyöntekijöitä
ihmisoikeusperustaisesta nuorisotyöstä. Tietoa on jo, mutta miten sitä sovelletaan käytäntöön? Pohdimme

yhdessä millaista materiaali- ja muuta tukea nuorisotyöntekijät kaipaavat ihmisoikeusnäkökulman
vahvistamiseen nuorisotiloilla ja muussa toiminnassa. Keskustelujen tuloksia hyödynnetään jatkaessamme
työtä ihmisoikeusperustaisen nuorisotyön edistämiseksi 2019.

klo 17.00 Päivällinen

klo 19.00 Savusauna

Torstai 20.9.

klo 9.00 Aamiainen

klo 9.30 Nuorisotyön yhdenvertaisuuskriteerit (pj Sini Perho)

klo 12.00 Lounas ja lähtökahvit, huoneiden luovutus

klo 12.45 Bussi lähtee Ouluun (yritämme ehtiä klo 13 lautalle)

MAJOITUS

Majoitus, kuten ohjelmassa mainitut ruokailutkin, ovat osallistujille maksuttomia. Kanuuna varaa
majoituspaikat Hailuodosta kaikille osallistujille, joten kenenkään ei tarvitse huolehtia siitä itse. Riittää, että
ilmoittautuu verkostotapaamiseen.

LISÄTIETOJA

Suvi Lappalainen
verkostopäällikkö

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
p. 050 383 6453
suvi.lappalainen@lahti.fi
ILMOITTAUDU
Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan verkostotapaamiseen ja tule jakamaan kokemuksia sekä ideoita hyvistä
vaikuttamisharjoitteista yhdessä samaa työtä ympäri Suomea tekevien ammattilaisten kanssa. Tuothan
mukanasi vähintään yhden ryhmäharjoitteen. Kevennetään päiviä sopivissa kohdin käytännössä parhaiksi
osoittautuneilla harjoitteilla

