
 

 

Kirjastolaisena Kanuunan matkassa 

Monitoimitilojen työntekijöiden verkostotapaaminen Vantaalla 22.–23.1. 

 

Sitä tietää olleensa hyvässä koulutuksessa, kun heti paluumatkalla junaan astuttuaan 

soittaa perillä Pirkkalassa odottaville työkavereille. On vain ihan heti päästävä kertomaan 

kaikista ideoista ja ajatuksista, joita pääkopassa pyörii. Niin kävi, kun Kanuunan järjestämä 

monitoimitilojen työntekijöiden verkostoitumistapaaminen oli ohitse. Oli uskomattoman 

hienoa päästä näin kirjastolaisena kuulemaan, mitä kaikkea nuorisotyöntekijät yhteistyöltä 

kirjaston kanssa toivovat ja myös kertoa omaa, kirjastolaisen näkökulmaa asioihin. 

 

Retken järjestelyt eivät olisi voineet olla paremmat. Ensimmäinen päivä Vantaalla alkoi 

yhteisellä lounaalla ja Kulttuurikeskus Vernissan esittelyllä sekä koko porukan yhteisellä 

esittelykierroksella. Ainoana kirjastolaisena sain myös esittelykierroksen yhteydessä 

aplodit, mitä harvoin näin työelämässä saa vain saapumalla paikalle. Koko koulutukseen 

osallistunut porukka toivotti kirjastolaisen mukaan avosylin ja sama tervetullut tunnelma 

jatkui koko verkostotapaamisen ajan. Vernissalla ihailimme animaatiopajaa, teatteritilaa ja 

kuulimme tilan monipuolisesta toiminnasta. 

 

Vernissan animaatiopajassa näkyi tuttuja hahmoja! 



 

 

Kierroksen jälkeen astuimme bussiin ja matka jatkui kohti Martinlaakson nuorisotilaa, jossa 

kuulimme kiusaamisen vastaisesta M-Crew -toiminnasta, kouluilla tehtävästä 

erityisnuoristyöstä ja nuorten kesätyöprojektista. Martinlaaksossa erityisesti jäi mieleen 

henkilökunnan esitysten lisäksi M-Crew toiminnassa ja kesätyöprojektissa mukana 

olleiden nuorten kertomukset toiminnasta. Näkee, että toiminta on suosittua ja siitä on 

nuorille konkreettista hyötyä. 

 

 

Martinlaaksossa vaihdoimme myös koko parinkymmenen hengen porukallamme 

kuulumisia omista monitoimitaloistamme. Juttelulle oli varattu hyvin aikaa, mutta juttua olisi 

kaikilla myös riittänyt vielä enemmänkin. Niin kiinnostavia kokemuksia eri puolelta Suomea 

tulleilla ihmisillä oli. Bussiin oli taas kuitenkin riennettävä ja seuraavaksi vuorossa oli 

Pähkinärinteen nuorisotila. Pähkinärinteellä nuorisotilan yhteydessä on myös kirjasto ja 

siellä meille esiteltiin tilan historiaa ja yhteistyön kehittymistä. Lopuksi saimme vielä kuulla 

alueella pilotoidun Storytelling-projektin yhteydessä tehdyn äänitteen, jossa kuulimme 

yhden nuoren aikuisen tarinan siitä, miten nuorisotyö ja nuorisotyöntekijät käytännössä 

ovat hänen elämäänsä vaikuttaneet. Vaikuttava tarina liikutti ja jätti hiljaiseksi. 

Martinlaaksossa nuorten taidetta oli kaikkialla. 



 

 

      Pähkinärinteen nuorisotilalla voi myös rauhoittua lukemaan. 

 

Pähkinärinteeltä jatkoimme hotellille, jossa lyhyen tauon jälkeen siirryttiin alakerran 

ravintolaan syömään. Pöydässä sai rauhassa vaihtaa kokemuksia ja tunnelma oli rennon 

hilpeä. Seuraavana päivänä kunnon yöunien jälkeen matka jatkui jalkaisin kohti Nuorten 

monitoimitila Liitoa, jossa saimme kuulla Ohjaamon, nuorisotilan ja työpajojen toiminnasta 

ja heidän yhteistyöstään ja teimme vielä tilassa kierroksen. Tila oli upean kokoinen ja 

näköinen. Kierroksen jälkeen kuulumisten jako jatkui porinapiirissä ja siitä siirryttiin vielä 

yhteiselle lounaalle juna-aseman yhteydessä sijaitsevaan ravintolaan, josta yksi kerrallaan 

porukka väheni kohti omia kyytejään. 

 



 

 

 

Vahtimestarin karvainen kaveri Liidossa. 

 

Kuinka tärkeää onkaan, että pääsin mukaan Kanuunan verkostotapaamiseen. Niin paljon 

enemmän meidän kaikkien monitoimitilojen työntekijöiden pitäisi vielä yhdessä 

kouluttautua ja verkostoitua. Loppuun siis vielä tältä kirjastolaiselta vieno pyyntö. Jos 

monitoimitilassanne on kirjasto, niin välitä tieto näistä verkostotapaamisista myös kirjaston 

puolelle. Uskon todella, että hyödytte siitä molemmat. 
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