OHJELMA
Yhdenvertaisuusverkoston tapaaminen
Aika: 17.–19.9.2019
Paikka: Kylpylähotelli Rauhanlahti, Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio
Tiistai 17.9.
Saapuminen Rauhalahteen omaan tahtiin
klo 11.00–12.00 Lounas hotellilla. Jatketaan hotellin kokoustiloissa.
klo 12.00–12.15 Tervetulleeksi toivottaa Kanuuna ja Kuopio!
klo 12.15–12.30 Sari Lahdenperä vetää toiminnallisen menetelmän jota voi kukin käyttää jatkossa omissa
tilaisuuksissaan.
klo 12.30–14 Kuntien ja muiden toimijoiden kuulemiskierros. Mitä tehty, mitä tullaan tekemään, mitä
suunnitteilla, mistä asioista toivoo keskusteltavan päivillä.
klo 14.00–14.30 Kahvia, mutusteltavaa ja toiminnallinen menetelmä (kuka/ketkä).
klo 14.30–16.00 Yhdenvertaisuuden edistämisen edellytykset kunnallisessa nuorisotyössä – kriteerit. Heta
Hölttä ja Suvi Lappalainen. Edellisessä tapaamisessa Hailuodossa aloitimme porukalla työn, Heta ja Suvi
jatkoivat työstämistä, te kommentoitte, kriteerejä muokattiin ja nyt ne ovat tässä! Kriteerejä voi hyödyntää
myös yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisessä.
klo 16.00–16.15 Toiminnallinen menetelmä osallistujan työkalupakista (kuka/ketkä)
klo 16.15–17.30 Keskustelua kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmista ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyöstä.
Miten suunnitelma ja suunnitelmatyö ovat tukeneet nuorisotyötä? Miten yhdenvertaisuussuunnitelman
tavoitteita ja toteutumista seurataan?
klo 18.00 Lähdetään kävelemään Jätkänkämpälle. Jätkänkämpällä, Kallaveden rannalla n. 700 m hotellista
ruokailu 19, ohjelmaa ja mualiman suurin savusauna. Pyyhkeet ja laudesuojat löytyvät saunalta. Jos
tarvitset siirtymiseen kuljetusjärjestelyjä, olethan yhteydessä.
Keskiviikko 18.9.
Aamiainen hotellilla
klo 9.00–11.00 Liban Sheikh ja Saara Nykänen Rauhankasvatusinstituutti. Intersektionaalisen nuorisotyön
periaatteet ja menetelmät.
klo 11.00–12.00 Lounas hotellilla
klo 12.00–14.00 Ihmisoikeuksien asiantuntijat Eeva Tupi ja Aija Salo Ihmisoikeusliitosta kertovat
Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä -hankkeen kuulumisia. Hankkeessa koulutetaan nuorisotyöntekijöitä
ihmisoikeuksista ja kerätään ihmisoikeudet.net-sivuston materiaalipankkiin nuorisotyöntekijöiden käyttöön
tarkoitettuja menetelmävinkkejä.
Osallistujia pyydetään lähettämään etukäteen 10.9. mennessä jokin käytössään tai suunnitteilla olevan
menetelmä, joka tukee ihmisoikeuksien toteutumista nuorisotyössä tai ihmisoikeussisältöjen käsittelyä
nuorten kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi pienestä käytännön vinkistä liittyen vaikkapa kielenkäyttöön tai
tiloihin, tai laajemmasta kokonaisuudesta, kuten tapahtumasta. Osa menetelmistä voidaan ottaa osaksi
ihmisoikeudet.nettiä. Yhteystiedot: eeva.tupi@ihmisoikeusliitto.fi ja aija.salo@ihmisoikeusliitto.fi
klo 14.00–15.00 Kahvia, mutusteltavaa ja toiminnallinen harjoite (kuka/ketkä, sisällä/ulkona)
klo 15.00 Terveisiä romaniasioiden neuvottelupäiviltä. Sari Lahdenperä.
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klo 15.45 Nyt puhutaan saamelaisuudesta, Teija Kaartokallio.
klo 17.45 Paavo Pyykkönen, OPH. European Conference Youth for Human Rights Virossa 28.–30.10.2019.
klo 18.00 Ruokaa, vertaistukea ja verkostoitumista.
Torstai 19.6.
Aamiainen hotellilla
klo 9.00–9.45 Ville Leinon opinnäytetyöhön (YAMK) liittyvä työpaja. Työkalu vammaisille nuorille suunnatun
kunnallisen nuorisotyön itsearvioimisen tueksi.
klo 9.45–11.00 Mitä yhteistä voisimme sopia tekevämme esim. rasisminvastaisella viikolla tms. Miten
Kanuuna voisi tukea esim. viestinnällä yhteisiä teemoja tai tapahtumia? Mitä materiaalia voisimme tuottaa
yhdessä? Voisimmeko jossain vaiheessa auditoida Yhdenvertaisuuden edistämisen edellytykset
kunnallisessa nuorisotyössä – kriteerejä? (kun kriteerien toimivuutta on ensin testattu itsearvioinneissa)
klo 11.00–12.00 Yhteenvetoa päivistä ja seuraavasta verkostotapaamisesta sopiminen, milloin ja missä?
tulevia aiheita?
klo 12.00 Lounas hotellilla
Hyvää kotimatkaa!
MAJOITUS
Majoitumme Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Verkostollamme on useampi huoneisto käytössään kahdessa
vierekkäisessä rakennuksessa ja hengailemme siis porukalla myös ohjelman ulkopuolella. Varaa ”Kanuuna”
kiintiöstä huone itsellesi 2–4 hengen huoneistoista, p. 03 060 830, myynti@rauhalahti.fi. Jokainen maksaa
majoittumisensa itse.
Kiintiöhinnat: 65 € / henkilö / vrk yhden hengen huoneessa, 57 € / henkilö / vrk kolmen hengen
huoneistossa, 52 € / henkilö / vrk neljän hengen huoneistossa. Hinnat sisältävät aamiaisen sekä kylpylän ja
kuntosalin vapaan käytön. Jos majoitut mieluummin kylpylähotellissa, kysy ”Kanuuna”-hintoja hotellilta.
Kokous- ja ravitolatilat ovat esteettömiä. Huoneistojenosalta tarkenna tarvittaessa hotellilta.
LISÄTIEDOT
Suvi Lappalainen
verkostopäällikkö
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
p. 050 383 6453
suvi.lappalainen@lahti.fi
www.nuorisokanuuna.fi
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