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TERVETULOA KUNNALLISEN NUORISOTYÖN OSAAMISKESKUS KANUUNAN 

KOORDINOIMAN HAAVEVERKOSTON VERKOSTOPÄIVILLE HELSINKIIN 27.–

28.11.2019 

Haaveverkosto on tarkoitettu nuorten parissa kunnissa, seurakunnissa ja jär-

jestöissä työskenteleville. 

Haaveverkostossa mietitään, miten eri toimijat voisivat yhdessä suunnitella, to-

teuttaa, kehittää ja arvioida nuorille suunnattuja toimintoja ja palveluja. 

Syksyn 2019 verkostotapaamisen teemana ovat ympäristö- ja ilmastoahdistus ja nuo-

risotyölliset tavat tarttua päivien teemaan. Verkostotapaamisen fasilitoijana toimii tällä 

kertaa Kirkkohallitus. 

Verkostotapaamisen paikkana on molempina päivinä Hotel Arthurin kokoustilat, Vuo-

rikatu 19, 00100 Helsinki. Ilmoittautuminen ja mahdolliset ruoka-ainerajoitteet tämän 

LINKIN kautta viimeistään 12.11.2019. Tapahtumalla ei ole majoituskiintiötä. Hotelli 

Arthurin lisäksi vieressä on esimerkiksi Scandic Kaisaniemi. Jokainen varaa ja mak-

saa majoittumisen itse. Ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit ovat osallistujille mak-

suttomia (keskiviikon iltaruokailu omakustanteinen). 

Keskiviikko 27.11.   

Klo 11–12.30  Lounas Hotelli Arthurin ravintolassa 

Klo 12.30–13.30 Tervetuloa! Ketä meitä onkaan paikalla? Valmistaudu ker-

tomaan lyhyesti oman työsi näkökulmasta verkostoitumi-

sesta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken sekä mahdolli-

sista ympäristökasvatus- ja ilmastoasiaan liittyvistä uusista 

hankkeista, ideoista jne.  

Klo 13.30-15 Nuorisoalan merkitys ilmastokriisin ratkaisussa 

Millä tavoin ilmastonmuutos liittyy nuoriin Suomessa ja 

miksi nuorisoalan pitää herätellä ilmastovastuullisuuttaan. 

Tilannekatsaus ilmastonmuutoksesta ja nuorista Suo-

messa, Niina Ratilainen ja Essi Holopainen, Allianssi  

Klo 15 Kahvit kokousaulassa 

Klo 15.30-17 Ympäristötoiminnan nuorisoyksikkö on kerännyt tietoa 

nuorilta ympäristöasioista. Mitä nuoret vastasivat?  Kuinka 

tieto on vaikuttanut toimintaan nuorten kanssa? Käytännön 

esimerkkejä toiminnasta. 

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö, Helsingin kaupunki 

Klo 18.30 Omakustanteinen ympäristöystävällinen päivällinen Mana-

lassa, Dagmarinkatu 2 

  

  

http://www.nuorisokanuuna.fi/
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Torstai 28.11. HAAVEVERKOSTO 

Klo 9-10.30 ”Ilmastohäkätön”  

Changemaker nuorten ryhmä haastaa meitä nuoren ilmas-

toahdistuksen ehkäisemiseen ja ilmastotoivon puolesta 

toimimiseen. Koska ongelmat ovat ihmisten aiheuttamia, 

ihmiset itse voivat myös muuttaa maailmaa omien toimin-

tatapojensa muutoksella.  

Klo 10.45–12.00 Haaveverkoston tulevaisuus  

 Ari Inkinen, NMKY:stä johdattelee VANUPO-luonnoksen 

pohjalta keskustelemaan teemoista ja aiheista, joissa mei-

dän kannattaisi erityisesti tehdä yhteistyötä. Löydämmekö 

Haaveverkoston seuraavan tapaamisen teeman valmiste-

luun jo nyt?  

Klo 12–13  Lounas Hotelli Arthurin ravintolassa 

HYVÄÄ KOTIMATKAA! 

http://www.nuorisokanuuna.fi/
https://www.changemaker.fi/
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=adc11709-3502-4267-8e45-eca49bf51015

