
 

 
 

KUNNALLISEN NUORISOTYÖN OSAAMISKESKUS KANUUNA 
www.nuorisokanuuna.fi 

KAUPPAKESKUSNUORISOTYÖN  VERKOSTOTAPAAMINEN 

Kauppakeskusnuorisotyön verkosto kokoontuu 1.–2. lokakuuta Lappeenrannassa. 

Verkostotapaaminen tarjoaa julkisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa, huoltoasemilla tai 

jalkautuen nuorisotyötä tekeville asiantuntijoille mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää 

työmuotoaan. Tapaamisen teemoina ovat nuorten kohtaaminen, osallisuus ja 

moniammatillinen yhteistyö. Verkostotapaamisen tilat ovat esteettömiä. 

OHJELMA 

Aika: 1.–2.10.2019  

Paikka: Hotelli Scandic Patria, Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta 

Ilmoittautuminen: Kanuuna uutisten mukana olevalla sähköisellä lomakkeella 30.8.–19.9. 

Tiistai 1.10. 

klo 11.00 Lounas hotellilla 

klo 12.00 Tervetuloa Lappeenrantaan ja Kanuunan verkostotapaamiseen! Lappeenrannan 

nuorisotoimi Kimmo Hölkki ja Kanuuna, Johanna Kalliomaa 

klo 12.10 Nuorisotyö kauppakeskus IsoKristiinassa ja etsivä nuorisotyö kauppakeskuksessa: 

kyselyn kautta uutta näkökulmaa työhön: Jonna Kirvesniemi ja Jonna Huttunen, 

Lappeenrannan nuorisotoimi 

Vuorovaikutuksellinen ohjelmaosuus, jossa osallistujilla on mahdollisuus peilata omaa 

toimintaa Lappeenrannan malliin. Varaudu kertomaan lyhyesti omista kokemuksista ja 

käytänteistä. Valmistaudu esityksessäsi vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 Miten nuoret osallistetaan mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen? 

 Onko Logbook tuttu työkalu ja mitä kysymyksiä sen käyttöön liittyen on tullut eteen? 

 Millaisia tavoitteita työmuodolle on kirjattu toimintasuunnitelmiin / strategioihin? 

Tarvitaanko yhteistä sanoittamista? 

Esittelyssä Bostari, Kati Koskinen, Jyväskylän nuorisotoimi  

klo 14.30 Taste break – Iltapäiväkahvit hotellin kahvitorilla  

klo 15.00–16.00 Moniammatillinen työ kauppakeskuksessa: miten ja millaista yhteistyötä 

tehdään muiden toimijoiden kanssa Nuorten Palvelu ry, Pauliina Lampela 

klo 16.00–17.00 Happihyppely ja tutustuminen nuorisotila Krisseen noin 10 minuutin 

kävelymatkan päähän. Krissessä kauppakeskuksen johtaja Jukka Nieminen kertoo 

yhteistyöstä nuorisotoimen kanssa. Jos tarvitset siirtymiseen kuljetusjärjestelyjä, olethan 

yhteydessä. 

klo 18.30 Illallinen ja iltaohjelma hotellilla 

Yhteinen illanvietto Etelä-Suomen alueellisille nuorisotyöpäiville osallistuvien kanssa 

 klo 18.30 aloitetaan ruokailulla 

 klo 19.30 alkaen erilaista ohjelmaa 

 klo 24.00 musiikki loppuu ja valomerkki  
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Keskiviikko 2.10. 

klo 9.00 Verkoston jatko: mitä, missä ja milloin seuraavalla kerralla? 

klo 9.30 Nuoren kohtaaminen julkisissa tiloissa. teemoina mm. kohtaaminen, turvallisuus, 

päihteet, Eliisa Ahlstedt, Aseman lapset ry 

klo 10.30 Tauko, kahvia tarjolla 

klo 11.00–12.30 Logbook julkisten tilojen nuorisotyössä, Jani Hoviaro, Kanuuna  

klo 12.30–13.00 Lounas ja kotimatkalle! 

MAJOITUS 

Jokainen varaa ja maksaa itse matkansa majoituksineen. Kanuunalla on KIINTIÖ Scandic 

Patriassa, varauskoodi 47030312. Huoneet ovat varattavissa varaustilanteen mukaan. 

Hinnat: 104 € 1hh / vrk, 124 € 2hh / vrk. 

LISÄTIEDOT 

Johanna Kalliomaa 

suunnittelija 

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna 

p. 044 482 6220 

johanna.kalliomaa@lahti.fi 
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