Yhdenvertaisuusverkoston tapaaminen:
Yhdenvertaisuusverkoston tapaaminen on tarkoitettu kaikille nuorisotyöntekijöille, jotka haluavat kehittää
työssään aktiivisesti yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Vanhojen konkareiden lisäksi,
kutsumme mukaan myös uusia verkostolaisia. Verkoston kumppaneina toimii ihmisoikeusperustaisia
järjestöjä.
Edellisen kerran verkosto kokoontui kasvokkain Kuopiossa syyskuussa 2019.Sittemmin kaikki tapaamiset
ovat olleet verkkovälitteisiä. Tuleva maaliskuuntapaaminen on taas tarkoitus järjestää kasvokkain
Helsingissä.
Ohjelma ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia lukuun ottamatta aamiaista. Ilmoittautuminen 4.3.17.3. klo 12.00 mennessä

Aika: 23.3.-25.3.
Paikka: Asematila 1krs. Konepajankuja 3, 00510 Helsinki
Ohjelma:
Keskiviikko 23.3.
klo 11-12
Lounas Alice Italian ravintolassa https://www.aliceitalian.fi/ osoite: Konepajankuja 1.
Alice Italian on esteetön.
klo 12-13.00
Tervetuloa Helsinkiin sekä kuulumiskierros: Mitä kuuluu oman kaupungin/kunnan
yhdenvertaisuustyölle? Mikä puhututtaa erityisesti? Mitä kuuluu ylipäätään? Onko jotain suunnitteilla?
Muuta, jota haluaa jakaa muille.
klo 13.00-14.30
Antirasistisen työn vahvistamiseen liittyvän hankkeen esittely. Hanna Mithiku,
Rauhankasvatusinstituutti Ry. Hankkeessa ovat mukana myös Ranuan, Oulun ja Helsingin nuorisopalvelut
sekä Kunnallisen nuorisoyön osaamiskeskus Kanuuna.
klo 14.30-15.00
klo 15.00 -15.30

Kahvitauko ja siirtyminen yläkerran tiloihin
IrisHelsinki, Laura Goc, Helsingin kaupunki,

klo 15.30 -16.15
Non-toxic-syrjimätön pelikulttuuri. Sonja Ahtiainen Riikka Lehtinen, Helsingin
kaupunki, nuorisopalvelut ja Yhdenvertaisuus pelitoiminnassa, Stella Härkönen, Helsingin kaupunki,
nuorisopalvelut.
klo 16.15-16.30

Tauko

Klo 16.30-18.30
Sateenkaarinuorten hyvinvointihanke. Sanna Immonen ja Eevi Harju SETA Ry:ltä
tulevat kertomaan ja keskustelemaan hankkeesta, jossa kehitetään ja vahvistetaan valtakunnallisesti
sateenkaarevaa nuorisotyötä. Mitä kuuluu sateenkaarinuorisotalo Loisteelle Discordissa?
klo 18.30

Lopetellaan päivän virallinen ohjelma, kirjautumiset hotelliin ja siirtyminen illalliselle.

klo 19.30 Illallinen ravintola Ondassa ja verkostoitumista. https://ravintolaonda.fi/ os.
Hämeentie 13 B, 00530 Helsinki. Ravintola Onda toimii kello kymmeneen asti ravintolana, jonka jälkeen se
muuttuu osaksi illanviettopaikka Siltasta, jossa viikon lähes jokaisena iltana järjestetään erilaisia klubi-iltoja.
Onda tarjoilee mm. suurilta osin vegaanista- ja kasvisruokaa. Siirtymämatka on Konepajankuja 3:ta reilu
kilometri. Ravintola Onda on esteetön.

Torstai 24.3.
klo 9.00-11.00 Yhdenvertaisen nuorisotyön arviointityökalu, Anna Litewka-Anttolainen ja Hanna Mithiku,
Rauhankasvatusinstituutti Ry

klo 11.00.-12.00 ARVI:n ja Espoon nuorisopalveluiden yhdenvertaisuustyön kuulumisia, Ville Leino,
Espoon nuorisopalvelut
klo 12.00-13.00 Lounas Alice Italian ravintolassa
klo 13.00-14.00 Kanuunan hyvinvointiviikon ohjelman seuraamista ja verkostoitumista. Seuraamme
lähetystä verkosta yhdessä. Ylen pitkäaikainen toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltonen puhuu luonnon
vaikutuksista hyvinvointiin ja kannustaa nuorisotyön ammattilaisia menemään metsään sekä yksin että
yhdessä nuorten kanssa. Puheenvuorossaan hän haluaa vahvistaa luontoymmärrystä ja lisätä kiinnostusta
luonnossa liikkumista kohtaan
klo 14.00-14.30 Romaninuorisotyö, Jasmin Palm, Helsingin kaupunki, nuorisopalvelut PERUTTU!
klo 14.30 -14.45 Siirtyminen yläkerran tiloihin
klo 14.45-16.15 Auditointi- ja itsearviointimalli/ Työpaja: Kehitystyön alla olevan nuorisotyön
kriteeristön tarkastelua yhdenvertaisuusasioiden näkökulmasta Petra Mäki, Kanuuna ja Minna Sirviö,
Helsingin nuorisopalvelut
klo 16.15-16.30. Kahvitauko
klo 16.30 -17.30 Rohkeita kokeiluja, kokemuksia omasta etsivästä nuorisotyöntekijästä
maahanmuuttajanuorille. Mitä hyvää seurasi ja miten toiminta sitten muotoutui lopulta? Irene LüdersHelander, Lahden nuorisopalvelut
klo 17.30 Yhteenvetoa päivästä ja siirtyminen illalliselle
klo 18.30 Illallinen ravintola Ondassa, jonka jälkeen illanviettoa ja verkostoitumista Urbansaunalla
Kalliossa os. Aleksis Kiven katu 22. Sauna on käytössämme klo 23.00 asti ja varaus sisältää pyyhkeet.
Lisätietoja:
https://urbansauna.fi/?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7n7KWg4ZDzvNbZxGo4GZmA_VSCO45MojYeTi
0Ny7rS0B-YwP6OfjlMaArceEALw_wcB
Perjantai 25.3.
klo 9.00-11.00 Kaveritaitoja nuorille-hanke. Nina Ekonoja ja Varpu Salmenrinne Suomen Punaiselta
Ristiltä tulevat kertomaan ja keskustelemaan Kaveritaitoja nuorille -hankkeesta, jossa tavoitteena on
lievittää nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia.
klo 11.00-12.00 Keskustellaan ja päätetään yhdessä yhdenvertaisuusverkoston tärkein tavoite
seuraavalle toimintavuodelle ja valitaan toimenpiteet, miten valittu tavoite saavutetaan. Yhteenvetoa
päivistä ja sovitaan seuraavasta verkostotapaamisesta, milloin ja missä?
klo 12.00.-13.00 Lounas Alice Italian ravintolassa ja hyvää kotimatkaa

Majoitus ohjeet:

The Folks Hotel Konepaja
Aleksis Kivenkatu 21-23
00510 Helsinki
Huoneen varaaminen:
Koodilla ”KANUUNA”,voitte varata kiinteähintaiset huoneet sopimallamme hinnalla. Hinta sisältää
majoituksen sekä Wi-Fin, kuntosalin ja saunaosaston käytön. Varaukset: sales@folkshotels.fi
Standard 1hh 76,50€
Standard huone 95,20€
Aamiainen varattavissa erikseen hintaan 18 €/hlö

Lisätietoja tapaamisesta tai, jos tarvitset apua liikkumiseen tapahtumapaikan, hotellin ja ruokailupaikkojen
välillä ilmoitathan:
Petra Mäki
suunnittelija
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
p. 044 482 6220
petra.maki@lahti.fi

Tervetuloa!

