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Lounais-Suomen nuorisotyön
päivät 29. - 30.8.2019
Naantalin Kylpylä, Naantali Spa, Matkailijantie 2, 21100 Naantali
Lounais-Suomen nuorisotyön päivät kokoavat Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorisotyöntekijät yhteen perinteisille nuorisotyöpäiville. Päivien teemana on tänä vuonna ”Nuorisotyö näkyväksi – nuorisotyö tässä, tänään ja nyt”. Päivien rakenne on yhdistelmä luentoja,
työpajoja ja verkostoitumista.
Ohjelman suunnittelusta ja päivien toteutuksesta aluehallintoviraston kanssa vastaavat
Verkostot voimavaraksi – Satakunta, Maakunnallinen nuorisotyön koordinointi – VarsinaisSuomi sekä Talo- ja aluetyön kehittämisryhmä – Lounais-Suomi. Lisätietoja nuorisotyön
koordinaattoreilta: heli.veijola@turku.fi ja marjo.jasu@rauma.fi.
Ilmoittaudu päiville viimeistään
https://bit.ly/2JdpGs7

9.8,

valitse

samalla

työpajat,

joihin

osallistut:

Varsinainen koulutusosuus on osanottajille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-,
majoitus- ja ruokailukuluista.
Kylpylään majoittujat:
139 eur/henkilö 2-hengen huoneessa tai
194 eur/henkilö, 1-hengen huoneessa.
Huoneen hintaan sisältyy: majoitus, 1 x buffetaamiainen (30.8.), 2 x keitto- ja salaattilounas
(29.8. ja 30.8.), buffet-illallinen (29.8.) sekä sauna- ja allasosaston vapaa käyttö.
Jokainen osallistuja varaa itse majoituksen suoraan hotellista p. 02 445 5100 tai sähköpostitse info@naantalispa.fi
Tarjous majoituspaketista on voimassa perjantaihin 9.8. saakka. Varausta tehdessäsi ilmoita varausnumero 134 955. Lisää tietoa varauksesta, laskutuksesta ja peruutusehdoista
liitteessä ”majoitus”.
Ei-majoittujat, varausnumero 142 430:
Keitto- ja salaattilounas x 1 (29.8. tai 30.8.) hintaan 16 eur/henkilö
Keitto- ja salaattilounas x 2 (29. ja 30.8) yhteishintaan 32 eur/henkilö
Buffet-päivällinen 29.8. hintaan 38 eur/henkilö
Sauna- ja allasosaston käyttö 15 eur/henkilö (3h)

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 000
Turun päätoimipaikka
fax 02 251 1820
Itsenäisyydenaukio 2
kirjaamo.lounais@avi.fi
PL 22
www.avi.fi
20801 Turku

Porin toimipaikka
Yrjönkatu 23
PL 129
28100 Pori
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Torstai 29.8.2019
9:00

Tervetulokahvit ja ilmoittautuminen

9:30

Avauspuheenvuoro
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, LSAVI

10:00

Avoin nuorisotyö tänään ja huomenna
Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto & nuorisotyön ja -nuorisotutkimuksen maisteriopiskelija Eija Kauniskangas, Tampereen yliopisto
Millaisena avoin nuorisotyö näyttäytyy päättäjille ja millaista tietoa siitä tuotetaan, tätä pohtii
esityksessä Eija Kauniskangas. Entä, miten jatkossa kerromme työstämme nykyistä kattavammin? Anu Gretschel kertoo esimerkkejä Lounais-Suomessa käynnissä olevasta
pilotista. Pilotissa hahmotetaan, mikä määrä kävijöitä on hyvä missäkin tilanteessa,
vastaako avoin nuorisotyö tarpeisiin, ovatko nuoret tyytyväisiä, millaisia vaikutuksia
nuoret kokevat, ovatko palvelut yhdenvertaisesti saavutettavissa sekä onko avoin nuorisotyö toiminnallisesti tehokasta.

11:30

Lounas

12:30 – 14:00 Työpajat, valitse yksi
Logbook – miksi käytetään, miten käytetään, mitä on seuraavaksi tulossa
Suunnittelija Jani Hoviaro, Kanuuna
Onko nuorisotalotoiminta vastaanottavaa vai poissulkevaa yksittäisen nuoren
näkökulmasta
Vahvistaako talotyö nuorten keskuudessa olevaa hierarkiaa ja nuorisoryhmien klikkejä? Voisiko se toimia uusia ryhmiä ja rooleja luovana toimintana tai ympäristönä?
Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto
Nuorisotyö on yhteistyötä
Etsivät, pajaohjaajat ja nuorisotyöntekijät kertovat toimivasta yhteistyöstään Raisiossa.
Nuorisotyöntekijä Jari-Heikki Hyppönen, etsivä nuorisotyöntekijä Teresa Termonen ja
työpajavalmentaja Tommi ”Pete” Mannelin

Samanaikaisesti kokoontuu V-S nuorisotyön hallinnon verkosto
Heli Veijola, V-S Nuorisotyön maakunnallinen koordinaatio –hanke

14:00

Tutustuminen Karvetin monitoimitilaan ja kahvit
Esittelyssä ovat nuorison monitoimitilan, työpajan ja iltapäiväkerhon toiminnat
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Jari Kaulio, Naantali
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15:30 – 17:00 Työpajat, valitse yksi
Verkosto kelluu
Työpaja tarjoaa ideoita ja kokemuksia vesielementin hyödyntämisestä omaan hyvinvointiin, toimintaan nuorten kanssa ja verkoston voimasta. Tapahtuu allasosastolla, varusteina uima-asu, pyyhe sekä majoituspakettiin liittyvä tai erikseen lunastettu saunaja allasosaston pääsylippu.
Liikuntasuunnittelija Anne Suominen, Raisio
Hyviä käytäntöjä jakoon
Ideoita ja konkretiaa avoimeen nuorisotyöhön. Työpajassa tehdään ohjelmia nuorisotilailtoihin, ajatuksella ”tuo tullessa, vie mennessäs”.
Nuorisotyön suunnittelija Maisa Heinonen, Salo
Kulttuurinen nuorisotyö
Työpajassa hahmotetaan kulttuurisen nuorisotyön malleja ja pohditaan mitä se on ja
mitä se voisi olla juuri sinun työssäsi.
Tuottaja Nazia Asif, Suomen Nuorisoseurat
Liikkuva nuorisotyö ja Walkers-auton esittely
Työpajassa pohditaan liikkuvan nuorisotyön mahdollisuuksia ja tarjotaan vinkkejä erilaisiin vaihtoehtoihin kokeilla ja toteuttaa toimintaa eri paikkakunnilla. Työpaja palvelee
monialaisesti nuorisotyön kenttää mm. avointa toimintaa, etsivää nuorisotyötä, ohjaamoja, koulunuorisotyötä.
Valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela / ja Wauto-toimintavastaava
Niilo Karjalainen, Aseman Lapset ry
Tämä työpaja on max 10 henkilölle. Jos et osallistu työpajaan, autoon on
mahdollisuus tutustua klo 17 - 18.
18:00

Päivällinen

21:00

Iltaohjelma - KV-tiimi

Perjantai 30.8.2019
9:00

”Nuori Espoo” -brändi
Miten ”Nuori Espoo” -brändi on rakennettu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Brändin rakentaminen ja miksi se on tärkeää.
Viestintäasiantuntija Susanna Kilappa ja markkinointipäällikkö Jetta Laajarinne, Espoo

10:30

Avaa nuorisotyön musta laatikko!
Miten tehdä nuorisotyön sisältöjä ja merkitystä näkyväksi alan ulkopuolisille tahoille?
Kouluttaja, valmentaja, tietokirjailija Päivi Jokitalo, Kirtekst
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10:45 – 12:15 Työpajat, valitse yksi
Kuinka viestin nuorisotyöstä nuorille
Työpajassa tutustutaan nuorille suunnatun viestintään tekemiseen ilmaisilla digitaalisilla välineillä. Työpajan aikana tehdään nuorille suunnattu mainos. Ota siis oma kannettavasi mukaan ja luo valmiiksi itsellesi tunnus Canvaan: www.canva.com
Medianomi, graafinen suunnittelu Reetta Vähä-Aho
#päivänuorisotyössä - miten viestiä työstä alan ulkopuolisille
Mitä ja miten nuorisotyöstä kannattaa viestiä päättäjille, kuntalaisille tai muille nuorisotyön ulkopuolisille tahoille. Esimerkkejä eri kanavista ja keskustelua onnistuneista käytännöistä.
Päivi Jokitalo, Kirtekst
Miten nuorisotyö näkyy sosiaalisessa mediassa ja miten sitä voi mitata
Työpajassa tutustutaan sosiaalisen median ympäristöjen statistiikkaan ja siihen miksi
sosiaalisessa mediassa tehtävää työtä kannattaa mitata. Pohditaan muita keinoja kuin
numerot miten mitata onnistumista. Lisäksi esitellään muutama tapa miten tehdä näkyväksi onnistumisia muille.
Mimmi & Marcus, Verke
12:15

Työtä nuorison puolella, yhteisin hartiavoimin
V-S työpajatoiminnan koordinaattori Jarkko Åkerberg ja V-S etsivän nuorisotyön koordinaattori Tommi Grönroos

12:30

Lounas

13:30

European Value – roadshow on täällä!
Euroopan uusi nuorisostrategia julkaistiin viime marraskuussa. Europen Value roadshow on tietopläjäys, jolla työyhteisö ottaa helposti haltuun uuden nuorisostrategian,
EU:n nuoriso-ohjelmat sekä saa mahdollisuuden peilata strategiaa suhteessa omaan
työhönsä.
OPH on yhteistyössä Lahden nuorisopalveluiden Draamapajan kanssa luonut kokonaisuuden, jossa nuorisotyöstäkin tutuin osallistavin ja luovin keinoin käsitellään teemaa. Kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen on tuotettu yhdessä OPH:n ohjelmaasiantuntijoiden ja lahtelaisten Draamapajan nuorten yhteistyönä.

Samanaikaisesti kokoontuu
V-S etsivän työn verkosto ja V-S työpajaverkosto
Tommi Grönroos ja Jarkko Åkerberg

14:15

Päätöskahvit

