TERVETULOA NUORISOTYÖ KOULUSSA -VERKOSTON TAPAAMISEEN
LAHTEEN 8.–9.10.2019

Verkostotapaaminen rakentuu viiden teeman ympärille. Jokainen osallistuja pääsee valitsemaan itseään eniten kiinnostavan teeman ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen avautuu 30.8. ja
se tehdään Kanuuna uutiset -uutiskirjeen mukana kulkevalla lomakkeella.
Teemoista neljä on lahtelaisissa yläkouluissa kokopäiväisesti työskentelevien koulunuorisotyöntekijöiden vetämiä. Koulunuorisotyöntekijöiden parina tutustumiskohteissa ovat teemasta riippuen opettajat, kuraattorit, terveydenhoitajat ja nuorisopalveluiden aluetyöntekijät. Viides teema on toisella asteella tehtävä nuorisotyö ja vetäjinä toimivat Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian,
Allianssin nuorisovaihdon ja Koulutuskeskus Salpauksen toimijat.
Teemat esitellään ensimmäisenä verkostotapaamisen päivänä kaikille yhteisesti. Toisena päivänä,
jokainen pääsee tutustumaan valitsemansa teeman mukaiseen kohteeseen. Paikkoja kohteisiin on
rajallisesti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Valmistauduthan kertomaan muille myös oman kuntasi käytänteistä. Tarkoituksena on, että verkostossa jaetaan kaikkien mukana olevien kuntien toimintamalleja ja erilaisia tapoja toteuttaa tapaamisen teemoihin liittyviä tehtäviä.

TEEMAT
1. Aluetyö
Koulunuorisotyöntekijä ja yhteistyö alueella nuorisotalojen, aluenuorisotyöntekijöiden,
Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän sekä muiden toimijoiden, kuten seurojen, järjestöjen, seurakuntien tai erilaisten hankkeiden kanssa. Tutustumiskohde keskiviikkona
on Launeen koulu. Vetäjinä Toni Ovaskainen ja Jonna Wiren.
2. Oppilashuoltotyö
Koulunuorisotyöntekijä osana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa ja kuraattorin tai terveydenhoitajan työparina. Tutustumiskohde keskiviikkona on Kärpäsen koulu. Vetäjinä
Ulla-Riitta Moilanen ja Erja Sulonen.
3. Koulunuorisotyötä väistötiloissa
Miten luoda yhteisöllisyyttä, kouluviihtyvyyttä ja turvallisuutta viipalekoulussa nuorisotyön keinoilla? Kuinka saavuttaa koulussa tehtävän nuorisotyön tavoitteita, kun viipaleet ja väliaikaisratkaisut hankaloittavat työmuotoa? Tutustumiskohde keskiviikkona on
Tiirismaan koulu. Vetäjinä Saara Aaltonen ja Heli Lipponen.
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4. Teematunnit ja luokkatyöskentely yhteistyössä opettajien kanssa
Teematunnit ja -tapahtumat osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tutustumiskohde keskiviikkona on Ahtialan koulu. Vetäjinä Heli Kaskinen, Jarno Koskelainen ja
Jenni Kaikkonen.
5. Nuorisotyötä 2. asteella
Työpajassa työskennellään osallistujien esiin nostamien haasteiden ratkaisemiseksi.
Aiheita käsitellään kahdessa eri hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toteuttamassa Yhessä-hankkeessa on
kehitetty oppilaitosnuorisotyötä ja koulutettu henkilöstöä Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitoksissa. Allianssin nuorisovaihto ja Koulutuskeskus Salpaus esittelevät
puolestaan Clue2Inclusion-hankkeen tuloksia. Hankkeessa kehitettiin yhdessä kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa keinoja ehkäistä opintojen keskeyttämistä
non-formaaleja oppimismenetelmiä hyödyntäen.

OHJELMA
Tiistai 8.10.
klo 11.00–12.00 Lounasta Hotelli Scandic Cityssä. Siirtyminen kokoustilaan.
klo 12.00–12.45 Lahden nuorisotyö koulussa -malli
klo 12.45–15.15 Teemojen esittely: Aluetyö, Oppilashuoltotyö ja Koulunuorisotyötä
väistötiloissa.
klo 15.15–15.45 Kahvit
klo 15.45–17.30 Teemojen esittely: Teematunnit ja luokkatyöskentely yhteistyössä
opettajien kanssa sekä Nuorisotyötä 2. asteella.
klo 18.00–21.00 Iltaruokailu, hohtokeilausta ja verkostoitumista.
Keskiviikko 9.10.
klo 8.30 Lähtö Hotelli Scandic Cityn edestä teemoittain valittuihin kohteisiin.
klo 11.30 Paluu hotellille. Yhteenveto verkostopäivistä ja seuraavan tapaamisen ajankohdan ja paikan sopiminen
klo 12.00 Lounasta hotellilla

HYVÄÄ KOTIMATKAA!
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MAJOITUS
Ohjelma ja siinä mainitut ruokailut ovat osallistujille maksuttomia, mutta jokainen varaa ja maksaa majoituksensa itse.
Kanuunalla on kiintiö Hotelli Scandic Lahti Cityssä.
Osoite: Kauppakatu 10, 15140 Lahti.
Hinnat: 1 hh / 97 € ja 2 hh / 115 €
Verkkosivujen kautta varattava kiintiö >
http://wwwscandichotels.fi/?bookingcode=BNUO081019

LISÄTIEDOT
Suvi Lappalainen
verkostopäällikkö
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
p. 050 383 6453
suvi.lappalainen@lahti.fi
www.nuorisokanuuna.fi
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