
Kauppakeskusnuorisotyön verkostotapaaminen 

27.-28.9.2018

Hyvinkää

4.10.2018 www.nuorisokanuuna.fi 1



1. Kunnallisen nuorisotyön kehittämisen ja hyvien käytäntöjen verkosto: Tavoitteena on 

verkostojen ja verkostotoiminnan edelleen kehittäminen, uusien verkostojen perustaminen 

ja/tai yhdistely osoitetun (kentän) tarpeen mukaan.

2. Nuorisotyön asemoinnin valtakunnallinen verkosto: Kunnallisen nuorisotyön asemointi 

maakunta- ja SOTE-uudistuksien muuttaessa toimintaympäristöä. Tavoitteena on, että kaikilla 

kunnallisen nuorisotyön toimijoilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnallisen 

nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaan ja kehittää suomalaista nuorisotyötä osana 

verkostoa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

3. Logbook -sähköisen dokumentoinnin työkalun käyttöönotto ja kehittäminen kuntien 

nuorisotoimissa: Tavoitteena on, että valtakunnallinen sähköinen dokumentoinnin työkalu, 

Logbook, on käytössä kaikissa Kanuuna-kaupungeissa ja vähintään 20 pienemmässä 

kunnassa vuoden 2018 aikana (valtakunnallinen kattavuus noin 80–90%).

Osaamiskeskus Kanuunan tehtävät:
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Eurooppa

-lainen 

Intercity 

Youth –

verkos-

to

ARVIOINTIVERKOSTO:
• Nuorisotyön arvioinnin ja Logbook –

mallin kehittämisverkosto.

• Verkosto kokoontuu kaksi kertaa 

vuodessa pohtimaan nuorisotyön laatua 

ja Logbookin kehittämistarpeita.

• Seuraava kokoontuminen lokakuussa 

Hyvinkäällä.

3

NUORISOTYÖ 

KOULUSSA –verkosto: 
• Kouluissa tehtävän 

nuorisotyön kehittämis-

verkosto joka kokoontuu 

vähintään kerran vuodessa.

• Verkosto järjestää myös 

kaikille avoimia koulutuksia ja 

seminaareja.

• Kokoontuu seuraavan kerran 

lokakuussa Kotkassa.

YHDENVERTAISUUS-

VERKOSTO:
• Kehittää yhdenvertaisen ja 

ihmisoikeusperustaisen 

nuorisotyön edellytyksiä 

nuorisotyöllisellä työotteella.

• Verkosto kokoontuu vuosittain

• Seuraava tapaaminen 

syyskuussa Oulussa.

NUORISOTOIMEN JOHDON 

VERKOSTO: 
• Kanuuna-seminaari ja 

teemaseminaari, joissa nuorisotyön 

johtajat kokoontuvat kaksi kertaa 

vuodessa nuorisotyön ”hot spot” –

aiheiden äärelle, kehittämään 

suomalaista nuorisotyötä 

alueellisesti ja valtakunnallisesti.

• Seuraava kokoontuminen 

marraskuussa 2018 Jyväskylässä.

KAUPPAKESKUS-

NUORISOTYÖN VERKOSTO:
• Uusi verkosto, jossa vaihdetaan 

kokemuksia kauppakeskuksissa tai 

muissa kaupallisissa julkisissa 

tiloissa tehtävän nuorisotyön 

erityiskysymyksistä.

• Seuraava kokoontuminen 

syyskuussa Hyvinkäällä.

NUORISOTYÖN 

VALMIUSVERKOSTO
• Siirtyy vuoden 2019 alussa 

Kanuunalle Allianssilta.

• Verkostossa kehitetään 

nuorisotyön kriisivalmiutta ja 

huolehditaan, että jokaisessa 

kunnassa on olemassa 

suunnitelma erityistilanteiden 

varalle.

• Seuraava kokoontuminen 

tammikuussa 2019 

Jyväskylässä.

+16 VERKOSTO:
• Uusi verkosto, joka pohtii 

yli 16-vuotiaiden nuorten 

vapaa-ajalle keskittyvien 

työmuotojen erityis-

piirteitä. 

• Seuraava kokoontuminen 

marraskuussa Lahdessa.

HAAVEVERKOSTO:
• Siirtyy Kanuunalle 

Nuorten Akatemialta.

• Järjestöjen ja nuoriso-

palvelujen yhteis-

toiminnan kehittäminen.

• Seuraava kokoontuminen 

toukokuussa 2019 

Jyväskylässä.

MONITOIMITILAT/

TALOT –VERKOSTO
• Uusi verkosto, jossa kehitetään 

monitoimipalvelukeskuksissa 

tehtävää nuorisotyötä.

• Seuraava kokoontuminen 

tammikuussa 2019 Oulussa.



12.00 Tervetuloa! Osaamiskeskus Kanuuna

12.10 Kauppakeskusnuorisotyö, tätä me teemme

13.30 Kommenttipuheenvuoro Sari Immonen, Nuortentila Tripla, Lahti 

13.50 Mitä tavoittelemme verkostoyhteistyöllä? Suvi Lappalainen

14.30 Kahvi hotellin kahvitorilla

15.15 Siirtyminen yhteiskyydillä Nuortentila Spottiin (Prisma-kiinteistö, Torikatu 9 Hyvinkää) 

15.30 Ohjelma ja keskustelu jatkuu Nuortentila Spotissa, kauppakeskus Willassa.

Työskentelyä rajapinnoilla. Keskustelua ylläpitää Susanna Ylimys, Aseman lapset ry:stä. 

Tutustuminen Spottiin 

17.30 Virallinen osuus päättyy Yhteiskyyti: Kauppakeskus Willa-Hotelli Sveitsi 

19.00 Yhteinen illallinen Hotelli Sveitsissä 

OHJELMA 27.9.
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8.45 Yhteiskyyti: Hotelli Sveitsi-Kauppakeskus Willa

9.00 Kokemuksia kauppakeskusnuorisotyöstä ja katusovittelusta. Prismajohtaja Kimmo 

Kosonen sekä Nuoriso-ohjaaja, Henna Hämäläinen Hyvinkää 

10-12.00 Hyvät käytänteet puheista paperille. Miten tästä jatketaan? 

Lounas Harlekiinissa, kiitos ja näkemiin! 
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ENSIN…

 Esittäytyminen: kuka olet, mistä tulet, kauanko kaupungissa on ollut nuorisotila 

kauppakeskuksessa tai muussa puolijulkisessa tilassa, kauanko olet tehnyt itse töitä 

siellä…?

 Etsikää eroavaisuuksia / yhtäläisyyksiä tekemästänne työstä.

 Valitkaa ryhmälle puheenjohtaja joka kertoo havainnoistanne muille.

SITTEN…

 Ryhmien esittely: Keitä teitä on, mistä tulette jne.

 Mitä havaintoja olette tästä työmuodosta tehneet? Löytyykö yhdistäviä tekijöitä? Löytyykö 

yhteisiä haasteita? 

 Minkälaisia toiveita / odotuksia sinulla on näille verkostopäiville?

Tätä me teemme
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 Toiveet ja tarpeet: Mihin tarvitsemme verkostoyhteistyötä?

 Kuinka usein haluamme tavata?

 Huomenna valitaan seuraavan tapaamisen järjestäjäpaikkakunta, laita ajatus muhimaan. 

Mitä tavoittelemme verkostoyhteistyöllä?
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Eurooppa

-lainen 

Intercity 

Youth –

verkos-

to

ARVIOINTIVERKOSTO:
• Nuorisotyön arvioinnin ja Logbook –

mallin kehittämisverkosto.

• Verkosto kokoontuu kaksi kertaa 

vuodessa pohtimaan nuorisotyön laatua 

ja Logbookin kehittämistarpeita.

• Seuraava kokoontuminen lokakuussa 

Hyvinkäällä.

8

NUORISOTYÖ 

KOULUSSA –verkosto: 
• Kouluissa tehtävän 

nuorisotyön kehittämis-

verkosto joka kokoontuu 

vähintään kerran vuodessa.

• Verkosto järjestää myös 

kaikille avoimia koulutuksia ja 

seminaareja.

• Kokoontuu seuraavan kerran 

lokakuussa Kotkassa.

YHDENVERTAISUUS-

VERKOSTO:
• Kehittää yhdenvertaisen ja 

ihmisoikeusperustaisen 

nuorisotyön edellytyksiä 

nuorisotyöllisellä työotteella.

• Verkosto kokoontuu vuosittain

• Seuraava tapaaminen 

syyskuussa Oulussa.

NUORISOTOIMEN JOHDON 

VERKOSTO: 
• Kanuuna-seminaari ja 

teemaseminaari, joissa nuorisotyön 

johtajat kokoontuvat kaksi kertaa 

vuodessa nuorisotyön ”hot spot” –

aiheiden äärelle, kehittämään 

suomalaista nuorisotyötä 

alueellisesti ja valtakunnallisesti.

• Seuraava kokoontuminen 

marraskuussa 2018 Jyväskylässä.

KAUPPAKESKUS-

NUORISOTYÖN VERKOSTO:
• Uusi verkosto, jossa vaihdetaan 

kokemuksia kauppakeskuksissa tai 

muissa kaupallisissa julkisissa 

tiloissa tehtävän nuorisotyön 

erityiskysymyksistä.

• Seuraava kokoontuminen 

syyskuussa Hyvinkäällä.

NUORISOTYÖN 

VALMIUSVERKOSTO
• Siirtyy vuoden 2019 alussa 

Kanuunalle Allianssilta.

• Verkostossa kehitetään 

nuorisotyön kriisivalmiutta ja 

huolehditaan, että jokaisessa 

kunnassa on olemassa 

suunnitelma erityistilanteiden 

varalle.

• Seuraava kokoontuminen 

tammikuussa 2019 

Jyväskylässä.

+16 VERKOSTO:
• Uusi verkosto, joka pohtii 

yli 16-vuotiaiden nuorten 

vapaa-ajalle keskittyvien 

työmuotojen erityis-

piirteitä. 

• Seuraava kokoontuminen 

marraskuussa Lahdessa.

HAAVEVERKOSTO:
• Siirtyy Kanuunalle 

Nuorten Akatemialta.

• Järjestöjen ja nuoriso-

palvelujen yhteis-

toiminnan kehittäminen.

• Seuraava kokoontuminen 

toukokuussa 2019 

Jyväskylässä.

MONITOIMITILAT/

TALOT –VERKOSTO
• Uusi verkosto, jossa kehitetään 

monitoimipalvelukeskuksissa 

tehtävää nuorisotyötä.

• Seuraava kokoontuminen 

tammikuussa 2019 Oulussa.



9.00 Kokemuksia kauppakeskusnuorisotyöstä ja katusovittelusta. Prismajohtaja Kimmo 

Kosonen sekä Nuoriso-ohjaaja, Henna Hämäläinen Hyvinkää 

Jaloittelu ja jumppatauko

10.15-12.00 Hyvät käytänteet puheista paperille. Miten tästä jatketaan? 

Lounas Harlekiinissa, kiitos ja näkemiin! 
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Palautetta järjestäjille: Päivien onnistumiset? Mitä olisimme voineet tehdä toisin?

 Jäimme kaipaamaan enemmän aikaa verkostoitua ja taukoja

 Olisi ollut kiva kuulla tarkemmin jokaisen omista kokemuksista, toiminnasta, työmuodoista. 

Nyt jäi paljon kuulematta.

 Enemmän aikaa keskusteluun / teemoihin / ideoiden vaihteluun

 Enemmän kokemusten jakoa  konkreettisia esimerkkejä

 Teemoihin jakautuminen ennakkoon: nuorisotilatyö / jalkautuminen – vain osan aikaa, 

tärkeää kuulla molempien kokemuksia

 Speed deitit

 Learning cafe

Miten tästä jatketaan?
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 Yhteinen facebook ryhmä, jossa keskustelua voidaan jatkaa arjessa

 Verkostotapaaminen 1. krt. Vuodessa

 Sekä jalkautuva että talotyön hyvä olla yhdessä, mutta tapaamisen sisällä voisi olla omia 

”workshoppeja” vain jalkautuville ja talotyölle + hankkeet, kehittämis- ja vaikuttamistyö ja 

verkostoyhteistyö

 Enemmän keskustelua työn käytännöistä, mitä tehdään (kerhot, vierailut) ja miten 

tehdään. Olisi kiva saada ideoita omalle tilalle tai vertaistukea (Logbookista näkee?)

 Tapaamisia eri kaupungeissa = tutustumista uusiin tiloihin

 Halutaan kuulla mahdollisimman konkreettisesti kokemuksia

 Mukaan myös yhteistyökumppaneiden ajatuksia / puheenvuoroja - mahdollisuus kysyä ja 

keskustella, saada muukin kuin nuorisotyön näkemys (esim. järjestyksenvalvojat, Heli 

Vainio REDIstä, Prisma-johtaja yms.)

Verkoston jatkot: Miten tämä verkosto toimii parhaiten 

jatkossa? Kuinka usein verkoston olisi hyvä kokoontua? Mistä 

haluamme puhua / kuulla kauppakeskusnuorisotyön 

verkostossa jatkossa? 
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 Yhteistyö kauppakeskuksen kanssa & liikkeiden, kaupungin eri toimijoiden, johdon, 

järjestyksenvalvonnan

 Katusovittelu

 Nuorisojärjestyksenvalvojat

 Eri kaupunkien / toimijoiden kesken eri tilanne toiminnassa (aloittamassa vs. monen 

vuoden kokemus)  sen huomioiminen ja hyödyntäminen jatkossa

 Rohkeus

 Asenne, asioiden eteenpäin vieminen

 Omien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, priorisointi, keskittäminen

 Kauppakeskusnuorisotyön avaaminen / sanoittaminen muille ammattilaisille ja toimijoille ( 

myös oman organisaation sisällä)

 Hyvien käytänteiden vieminen omaan kaupunkiin  myös päättävälle tasolle 

(organisaation johto, kauppakeskuksen johto jne.)

 Sisustusvinkit

 Palvelumuotoilu

 Avaamme jälleen suumme ja koitamme taistella poliitikkoja vastaan 

Tapaamisen opit ja oivallukset: Minkä opin / menetelmän / 

havainnon / idean vien töihin mennessäni? Miten aion jalostaa 

sitä?
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 Yhteinen viestintäkanava esim. face (salainen) ryhmä johon voi lisätä myös sellaisia jotka 

eivät olleet tapaamisessa mukana

 Blogi?

 Verkostopäivät 1. krt. Vuosi

 Kanuuna voi viestiä kaupunkien / toimijoiden kauppakeskusnuorisotyöstä: 

• Uutiskirjeessä

• Face-feedissä esim. kuvia, videoita, päivityksiä uusista jutuista

• Yhteistyökumppaneiden kirjoituksia ja näkökulmia (esim. Prisma-johtaja, vartijat / jv:t, nuoret…)

 Paikkakuntien esittely Kanuunan viestintäkanavissa  itse tehdään, free style!

 Kerrotaan onnistumisista esim. Kanuunan uutisissa / somessa

 Verkostoon osallistuneiden yhteystiedot

Verkostosta viestiminen: Mitä kauppakeskusnuorisotyöstä pitäisi 

kertoa Kanuunan nettisivuilla / Kanuuna-uutiset uutiskirjeessä / 

Nuorisotyö-lehdessä / Facebookissa / Twitterissä jne.? 
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Seuraava kauppakeskusnuorisotyön verkostotapaaminen järjestetään 

Lappeenrannassa  1.-2.10.2019
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 www.nuorisokanuuna.fi (Nettisivut uudistuvat syyskuun 2018 aikana)

 Tilaa Kanuuna Uutiset –uutiskirje sähköpostiisi (ilmestyy n. kaksi kertaa kuukaudessa)

 FBssä: @osaamiskeskus Kanuuna

 Twitterissä: @Kanuunaverkosto

 Instagramissa: kanuuna.osaamiskeskus

 Verkostopäällikkö, Suvi Lappalainen, 050 383 6453 

 Suunnittelija (aluetyö), Johanna Kalliomaa, 044 482 6220

 Suunnittelija (Logbook ja nuorisotyön arviointi), Jani Hoviaro, 044 482 6310

 Viestintäsuunnittelija, Petra Göös, 044 716 1408

Osaamiskeskus Kanuunan yhteystiedot
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Kiitos Hyvinkään nuorisopalvelut!!!
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