Tervetuloa pienten kuntien verkostotapaamiseen!
Yksin tai pienin resurssein kunnallisessa nuorisotyössä kamppailevat nuorisotyöntekijät
verkostoituvat Mikkelissä 30.–31. lokakuuta ensimmäistä kertaa. Verkosto tarjoaa pienissä ja
harvaan asutuissa kunnissa työskenteleville mahdollisuuksia kehittää omaa työtään, tavata
muita vastaavassa tilanteessa työskenteleviä sekä jakaa ja varastaa toimivia yhteistyömalleja.
Verkostotapaamisen järjestää Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna yhdessä
Nuorisoalan tutkimus ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa. Tapaamisen yhteisosuudet
suoratoistetaan reaaliaikaisesti Otavian toimesta, joten myös etäosallistuminen verkon
välityksellä on mahdollista. Tervetuloa mukaan!
OHJELMA
Aika: 30.–31.10.2019
Paikka: Kaakois-Suomen ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3 D, Mikkeli, luokkatila A124
Ilmoittautuminen: 17.10. mennessä sähköisellä lomakkeella
Keskiviikko 30.10.
Pitkänmatkalaisten saapuminen Mikkeliin
klo 15.00 Juvenia Meet & Greet
Mahdollisuus aikaisemmin tulijoille, valitse ilmoittautumisen yhteydessä
klo 18.00–20.00 Yhteinen tapaaminen Ohjaamo Olkkarissa, Hallituskatu 3.
Kevyttä ohjelmaa ja iltapala. Tarja Sinioja ja Mervi Hotokka, Mikkelin nuorisopalvelut
Torstai 31.10.
klo 9.00 Tervetuloa Mikkeliin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun, Juveniaan ja
Kanuunan verkostotapaamiseen, Heikki Kantonen, TKI-asiantuntija Juvenia ja Johanna
Kalliomaa, Kanuuna
klo 9.30–10.30 Juvenia / XAMK
Uusia nuorisotyön käytäntöjä harvaan asutuissa kunnissa:




Miksi digitaalista nuorisotyötä tarvitaan? Marja Moisala, projektitutkija, Juvenia
Kokemuksia Verkkotyöpajasta Ville Särkkä, työvalmentaja, Mikkelin kaupungin nuorten
työpajat
ITU-ryhmätoiminta sosiaalisena ympäristönä Heikki Kantonen, TKI-asiantuntija, Juvenia

n. klo 10.30–10.45 Tauko, jumppaa ja happihyppelyä
klo 10.45–11.45 Posteriesittely
Pienten kuntien ketterät yhteistyömallit ja laadukas nuorisotyö. Mahdollisuus niille, jotka
haluavat esitellä tarkemmin oman kunnan nuorisotyötä. Tee juliste tai muu esitys, jossa tuot
esille miten yhteistyö kunnassa on organisoitu ja mitä laadukkaaseen nuorisotyöhön kuuluu.
Tuo posteri mukana tullessasi. Verkko-osallistujat voivat tehdä omansa, ottaa siitä kuvan
joka heijastetaan tapahtuman seinälle.
klo 11.45–12.45 Lounas Ravintola Tallissa, sisältyy osallistumiseen

klo 12.45–13.45 Nuorisotyön isot ja pienet kysymykset
Osallistujat jakautuvat ennakkoon ilmoittautumiinsa ryhmiin. Ryhmässä puheenjohtajaksi
valitaan yksi osallistujista, jos ei ole etukäteen nimettyä alustajaa. Jokainen varautuu
kertomaan omista kokemuksistaan tai esittämään mieltä askarruttavia, keskustelua
eteenpäin vieviä kysymyksiä. Ryhmän toiminnasta vastaa koko ryhmä.
Ryhmät
1) Työssä jaksaminen - Työhuolet, työajan riittävyys, yksin työskentely
2) Työ sosiaalityön rajapinnoilla – Lastensuojeluilmoituksen tekeminen
3) Taloudellisten resurssien riittävyys – Miten nuorisotyön budjetti saadaan pysymään
kasassa, nuorisotyön edunvalvonta ja resurssien puolustaminen, Saara Lampinen,
Taipalsaari. Avustusten jakoperiaatteet, Marika Ahonniska, Sievi
4) Nuorten tukeminen heidän siirtyessään toisen asteen opintoihin toiselle paikkakunnalle Matkalla Tule-vaisuuteen -teemapäivät, Virpi Tuovinen, Puumala. Mistä valot? -hanke, Sanna
Emilia Hynninen, Mikkeli
klo 13.45 Keskustelujen parhaat esimerkit ja ideat jakoon, 10 minuuttia / ryhmä
klo 14.25–14.40 Kahvipaussi, sisältyy osallistumineen
klo 14.45–15.15 NUPS in brief, Pälkäneen malli, Minna Rauas, Nuorisotyön koordinaattori,
Pälkäne
klo 15.15–15.30 Loppupuheet, miten verkosto jatkaa työskentelyä
Muuta




Verkostotapaamisen tilat ovat esteettömiä. Ilmoitathan, mikäli saapumiseesi liittyy joitain
erityistoiveita.
Tapaamisen yhteiset aihetunnisteet ovat: #ketterätmallit #osaamiskeskuskanuuna #juvenia
#yhteistyöverkostot.
Tapaamisessa työstetyt materiaalit, muistiinpanot ja esitykset löytyvät tapaamisen jälkeen
osoitteesta www.nuorisokanuuna.fi > Verkostot > Pienet kunnat.
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