
VERKOSTO TOIMINTA YHTEISTYÖKUMPPANIT 

+16 Osaajat Online -Discord keskusteluja ollut 

keväällä kaksi kertaa, mukana ollut mm. 

Koordinaatti. Osallistujia yhteensä 24.  

 

Discordissa keskustelua ja kuulumisten vaihtoa 
sekä verkostotapaamisen suunnittelua 8.10. 
Osallistujia 11. 
 
Verkostotapaaminen Teamsissa 26.11. 

Verkostotapaamisessa: SPR:n 
Kotipolku-hankkeen 
projektipäällikkö Kirsti Viinikka, 
Lahden nuorisopalveluiden 
Reetta Möller ja Mieli ry:n 
tiimipäällikkö Miguel Reyes. 

Arviointi ja 
dokumentointi 

Verkosto on kokoontunut Discordissa useita 
kertoja miettimään mm. poikkeustilan 
vaikutuksia nuorisotyön tilastoinnin 
näkökulmasta, ja määrittelemään siihen liittyen 
verkossa tehtävää työtä. 
Verkostoa on osallistettu tulevan nuorille 
suunnatun kyselyn pilotointiin ja laajemman 
levityksen suunnitteluun. Osallistujia 15–30. 

Kanuunan Digiryhmä, Etelä-
Karjalan Oikeesti Oikeella asialla 
–hanke, Verke 

Muuttuva 
maailma 

Verkosto järjesti nuorisotyön viikolla 

verkkoseminaarin koronan vaikutuksista nuoriin 

ja nuorten kanssa työskenteleviin. Osallistujia 

162. Loppusyksystä verkosto kokoontui 

Discordissa keskustelemaan Vihreä Lippu -

ympäristösertifikaatin kehittämisestä koskemaan 

myös nuorten vapaa-ajan toimintaa 

Helsingin yliopisto, Verke, 
Koordinaatti, Vihreä Lippu -
ympäristösertifikaattiohjelma 

Johtaminen Teemaseminaari 7.5. ja Kanuuna-seminaari 12.–
13.11. 

 

Kauppakeskus Discordissa keskusteluja ollut keväällä kaksi 
kertaa, osallistujia ollut yhteensä 37. Keskusteltu 
mm. digiloikasta ja nuoria koskevista huolen 
aiheista koronan aikana.  
 
22.9. Discordissa keskustelua, käytäntöjen 
jakamista ja ajankohtaisia asioita. Osallistujia 13. 
 
19.5. Jalkautuvan työn koulutus/Aseman Lapset 
ry. Osallistujia 144.  
 
Verkostotapaaminen 3.11. peruuntui. 
Ilmoittautuneista 36. Uusi päivämäärä 9.12. (ei 
vahvistettu). 

Discordissa ja koulutuksessa: 
Aseman Lapset ry 
 
Verkostotapaamisessa: Kouvolan 
turvallisuuspäällikkö Johanna 
Franzen, aiheenaan yleinen 
turvallisuus ja yhteistyönmallit 
turvallisuuden lisääjinä sekä 
Aseman Lapset ry teemanaan 
kokemukset julkisissa tiloissa 
tehtävästä nuorisotyöstä. 

Kulttuurinen 
nuorisotyö 

Uusi verkosto perustettiin 29.10. kentältä 
tulleeseen tarpeeseen nopealla aikataululla. 
Asiantuntijavetäjäksi kutsuttiin tutkijatohtori 
Satu Olkkonen Taideyliopiston taiteellisen 
tutkimuksen keskuksesta. Verkosto on 
kokoontunut Discordissa kahdesti ja osallistujina 
on ollut 12 eri nuorisotyön toimijaa (19 
osallistumiskertaa) sekä suurista kaupungeista, 

 



että pienemmiltä paikkakunnilta. Verkosto on 
vielä käynnistymisvaiheessa. 

Monitoimitilat Discordissa keskustelutuokio 22.4. Osallistujia 
13. Keskustelua käytiin poikkeustilan aikana 
tehtävästä verkkonuorisotyöstä. Kunnat ovat 
mietittävät jatketaanko digitaalista nuorisotyötä 
vielä poikkeustilan jälkeenkin.  
 
Discord keskustelutuokio 13.5. Osallistujia 23. 
 
Discordissa keskustelutuokio 1.10. Osallistujia 5. 
Aiheena, miten koronatilanne on vaikuttanut 
monitoimitiloissa toimivien koulujen ja 
nuorisotilojen toimintaan ja millaisia haasteita se 
on tuonut työn tekemiseen. Työntekijät 
vaihtoivat omia kokemuksiaan valitsevan 
tilanteen aiheuttamasta epätietoisuudesta. 
 
Monitoimitilojen verkosto 27.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juvenia 

Nuorisotyö 
koulussa 

Verkostotapaaminen 30.9. verkossa. Osallistujia 
120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discord-tuokio 28.4. Osallistujia 54. 
Discord keskustelua 19.5. Osallistujia 28. 
 

Verkostotapaamisessa:  
Lassi Kilponen, Lahden 
perusopetuspalveluiden opetus- 
ja kasvatusjohtaja 
Tomi Kiilakoski, 
Nuorisotutkimusverkosto 
Marja-Snellman-Aittola, MIELI ry 
Erja Sulonen, Lahden 
nuorisopalvelut, Tommi Kärnä 
Salpausselän peruskoulu, 
Ida Paulman, Martti Salmi, Visa 
Heinonen ja Anna Holopainen, 
Vantaan nuorisopalvelut, Varian 
erityisnuorisotyö 
Marika Vartiainen, Ehyt ry 
M-Crew, Vantaan 
nuorisopalvelut, yläkoulun 
erityisnuorisotyöntekijät 
Elina Lauttamäki ja Anna 
Litewka-Anttolainen, 
Rauhankasvatusinstituutti 
Ira Custódio, Lastensuojelun 
keskusliitto, Anu Varpenius ja 
Venla Paajanen, Koulutuskeskus 
Salpaus 
 
 
 
 
Discordissa: 
Lounais-Suomen 
aluehallintoviraston 



Discordissa keskustelutuokio 8.9. aiheenaan 
kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön 
vahvistaminen erityisavustuksella. Osallistujia 8. 
 
 
 
Discord-tuokio 28.10. Aihe löytyi verkostopäivien 
palautteista: miten nuoret kokevat 
koulunuorisotyön ja millaisia hyviä käytänteitä 
työmuodosta löytyy. Osallistujia 15. 

nuorisotoimen ylitarkastaja 
Linda Mård 
 
 

Pienet kunnat Pienten kuntien verkosto on kokoontunut 
Discordissa ja Teamsissa kesän jälkeen 3 kertaa 
Osallistujia yhteensä 26. Sisällöllistä kehittämistä 
on tehty yhdessä Juvenian kanssa ja erilaisia 
toimintaympäristöjä ja työkaluja on kokeiltu. 
Osallisuuden osken (Nuorten akatemia) kanssa 
yhteistyötä kuulosteltu. Marraskuussa verkosto 
kokoontuu viikoittain eri ajankohtina 
työntekijöiden tavoittamiseksi paremmin. 
Verkoston toimintaa haastaa temaattisen ytimen 
puuttuminen muihin verkostoihin verrattuna ja 
työntekijöiden rajalliset resurssit osallistua 
kaikkiin verkostotapahtumiin.  
Verkoston roolia ja eroa pienten kuntien 
edustajien jäsenyyteen johtamisen verkostossa 
on selkiytetty useissa eri tilanteissa liittyen 
aluetyöhön. 

Juvenia / Xamk, Nuorten 
akatemia 
 

Yhteisöllinen 
pelaaminen 

Uusi verkosto pelaamisen ympärille julkistetaan 
peliviikolla 2020. Sen perustamiseen, 
tavoitteiden määrittelyyn ja verkkoseminaarin 
suunnitteluun osallistettiin kesän ja syksyn 
aikana pelitoiminnassa mukana olevia 
nuorisotyöntekijöitä. Aiheeseen liittyen Verke ja 
Kanuuna laati yhdessä esportsiin liittyvän 
tietopaketin, joka sekin julkistetaan peliviikolla. 

Verke, Bittiliiga, Sekasin Gaming 

Yhdenvertaisuus Keskusteluja discordissa ollut keväällä kolme 
kertaa ja osallistujia ollut yhteensä 46.  
 
Koulutus ihmisoikeuksista ja 
yhdenvertaisuudesta nuorisotyössä. Osallistujia 
29.  
 
Verkostotapaaminen 16.9. verkossa. Aiheina oli 
ihmisoikeuskasvatus, yhdenvertaisen 
nuorisotyön itsearviointi, ehkäisevän päihdetyön 
kulttuurisensitiivisyys ja 
maahanmuuttajanuorten mielenterveyden 
edistäminen.  Tapaamisessa julkaistiin Ville 
Leinon opinnäytetyöhön liittyvä ARVI-
itsearviointi työkalu. 
 

Ihmisoikeusliitto 
 
 
Ihmisoikeusliitto 
 
 
 
Verkostotapaamisessa: Ehyt ry, 
Mieli ry, Ihmisoikeusliitto ja Ville 
Leino. 
 
 
 
 
 
 



Discodissa keskustelutuokio 13.10. Teemana 
ARVI:n käyttöönotto kunnissa. Osallistujia 9. 
 
Seuraavassa Discord-tuokiossa 24.11. esitellään 
Ehyt ry:n Hadyia-hanke. 

Discordissa: Ville Leino, mukana 
Ehyt ry ja  Juvenia/XAMK. 
 
Ehyt ry 

Valmiusverkosto Verkosto keskustellut discordissa keväällä kaksi 
kertaa, osallistujia yhteensä 37.  
 
Valmiusverkoston kouluttajatiimi on 
kokoontunut Teamsissä kuukausittain.  Teams-
keskusteluissa on vaihdettu kuulumisia 
ajankohtaisiin ja alueellisiin ilmiöihin liittyen.  
 
Discordissa teemallinen keskustelutuokio 7.10. 
Teemana työhyvinvointi ja työssäjaksaminen. 
Seuraavan tuokion 25.11. teemana on 
työyhteisötaidot. 
 
Kouluttajatiimin verkostotapaaminen (koulutus) 
verkossa 3. ja 4.12. 
 
Lapin alueelle on suunnitteilla tehostetun 
nuorisotyön verkkokoulutus. Samaa koulutusta 
puuhataan myös Itä-Suomeen (Joensuu). 

Mieli ry 
 
 
 
 
 
 
 
Discordin teemallisissa 
tuokioissa: Mieli ry, Nuoli ry ja 
Pia Jaatinen Siuntion kunnasta. 
 
 
Verkostotapaamisessa: Mieli ry 
ja seurakunta 
 
Tehostetun nuorisotyön 
koulutuksessa: Kirkkohallitus, 
Tornion kaupunki, Tornion srk ja 
Luotolan nuoret ry 
 

 


