21.9..2018

KLÄPPI 2018
LAPIN ALUEELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
2.−3.10. Sodankylä, Luosto

OHJELMA
Tiistai 2.10.
klo 10.30

Ilmoittautuminen ja majoittuminen hotelli Luostotunturiin (Luostontie 1, 99555 Luosto)
Lounas hotelli Luostotunturin ravintolassa (kokouspaketti /omakustanne)

klo 12.00

Avauspuheenvuorot, auditorio
Nuorisotyö tulevaisuuden sivistyskunnassa
Aki Koivisto, Sodankylän kunnan vs. sivistysjohtaja
Ajankohtaista aluehallintovirastosta
Elisa Suutala, johtaja, Lapin aluehallintovirasto

klo 13.00

Osallisuus muutoksessa, auditorio
Tommi Laitio, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki

klo 14.00

Kahvitauko

klo 14.30

Huomaa hyvä nuoressa! Positiivinen CV - ratkaisu laaja-alaisen osaamisen tunnistamiseen, auditorio
Kaisa Vuorinen, erityisopettaja, tohtoriopiskelija, HY sekä CEO Positiivinen CV

klo 16.00

Päätössanat auditoriossa ja siirtyminen kahville ravintolan puolelle
Marja Hanni, nuorisotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto

klo 16.30

Ohjelmallinen kahvitauko, ravintola
Seurustelua ja verkostoitumista musiikin siivittämänä

klo 17.15

Majoittuminen ja vapaata aikaa
Open Stage esiintymishaluisille pubin puolella – omat kitarat ym. soittimet mukaan
Kuvaa itsesi KLÄPPI photoboothissa

klo 19.30

Illallinen ravintolassa (kokouspaketti /omakustanne)
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KLÄPPI 2018
LAPIN ALUEELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
2.−3.10. Sodankylä, Luosto

TOIMIALAKOHTAISET TYÖKOKOUKSET
Nuorten työpajat, Outi Rautio
Kokoustila Kipinä
Keskiviikko 3.10.
klo 7.00

Aamupala (majoittujille)

klo 8.30

Siirtyminen työtiloihin

klo 9.00

Työpajakenttä liikkeessä
Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Outi Rautio, Lapin ALU-koordinaattori, Meriva
Anne Välimaa, asiantuntija, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Käynnissä olevat monet yhteiskunnalliset muutokset haastavat työpajatoimintaa ja sen järjestämistä koko
maassa. Rakenteelliset ja lainsäädännölliset uudistukset vaikuttavat merkittävästi nuorten työpajojen
toimintaympäristöön, asiakasohjaukseen sekä tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin.
Työpajakenttä on liikkeessä ja uudistuminen on päivän sana. Seminaarissa keskustellaan Lapin työpajojen
tilanteesta ja summataan toimintaa. Päivän aikana luodaan kokonaiskuvaa käynnissä olevista uudistuksista ja
niiden luomista haasteista ja erilaisista mahdollisuuksista nuorten työpajatoiminnalle.

klo 11.00

Lounas (kokouspaketti /omakustanne)

klo 12.00

Työpajakenttä liikkeessä (jatkuu)

klo 14.30

Kahvitauko

klo 15.00

Päivän päätteeksi sitten jotain ihan muuta ja kepeää

klo 16.00

HYVÄÄ KOTIMATKAA!
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KLÄPPI 2018
LAPIN ALUEELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
2.−3.10. Sodankylä, Luosto

TOIMIALAKOHTAISET TYÖKOKOUKSET
Etsivät nuorisotyöntekijät, Saana Guttorm
Kokoustila Jänkä
Keskiviikko 3.10.
klo 7.00

Aamupala (majoittujille)

klo 8.30

Siirtyminen työtiloihin

klo 9.00

Ketä meitä täällä on? Lapin etsivät tutuksi
Saana Guttorm, Lapin etsivän nuorisotyön koordinaattori
Ketkä tekevät etsivää nuorisotyötä Lapissa? Mitä siellä naapurikunnassa oikein tehdään etsivässä työssä?
Aloitetaan yhteinen päivä hieman tutustumalla toisiimme. Joukossamme on varmasti vanhoja tuttuja, mutta
myös uusia kasvoja.

klo 9.30

Aluehallintoviraston terveiset etsivälle nuorisotyölle
Marja Hanni, nuorisotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto

klo 10.00

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus esittäytyy
Katja Uustalo, alueellinen etsivä nuorisotyö, Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus
Huhtikuussa 2018 Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus (OSKE) aloitti toimintansa. Toiminnan tarkoituksena on
kehittää ja yhdenmukaistaa etsivää nuorisotyötä valtakunnallisesti. Kehittämistyöhön kuuluu mm. etsivien
nuorisotyöntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja osaamisen vahvistaminen sekä etsivään nuorisotyöhön
ohjaavien järjestelmien ja toimintamallien kehittäminen ja koordinaatio. Osaamiskeskus tukee myös etsivien
nuorisotyöntekijöiden esimiesten ja johdon työtä, analysoi ja raportoi tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja kehittää
e-mentorointitoimintaa. Etsivän nuorisotyön tunnettuutta lisätään viestinnän avulla.

klo 10.30

Etsivän nuorisotyön arki Lapissa
Katja Uustalo, alueellinen etsivä nuorisotyö, Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus
Saana Guttorm, Lapin etsivän nuorisotyön koordinaattori, Sodankylän kunta
Etsivälle nuorisotyölle on myönnetty rahoitusta jokaiseen Lapin kuntaan. Syksyllä 2018 jokaisessa kunnassa
työskentelee ainakin yksi etsivä nuorisotyöntekijä. Pohditaan yhdessä, minkälaista etsivä nuorisotyö on tällä
hetkellä Lapissa ja miten sitä voisi kehittää. Käymme teemaa läpi erilaisin toiminnallisin harjoittein ja yhdessä
keskustellen.
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LAPIN ALUEELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
2.−3.10. Sodankylä, Luosto

klo 11.30

Lounas (kokouspaketti /omakustanne)

klo 12.30

Etsivän nuorisotyön arki Lapissa (jatkuu)

klo 13.30

Yksintyöskentely etsivässä työssä
Saana Guttorm, Lapin etsivän nuorisotyön koordinaattori, Sodankylän kunta
Etsivä nuorisotyö on vaativaa työtä, jossa työskennellään haastavien tilanteiden keskellä ja tukea tarvitsevien
ihmisten kanssa. Miten toimia silloin, jos työparia ei ole saatavilla tai sitä ei ole ollenkaan? Mitä kaikkea
yksintyöskentelyssä tulisi ottaa huomioon? Miten onnistuvat kotikäynnit ja vaikeat asiakastilanteet? Käydään läpi
erilaisia hyviä käytäntöjä ja työmenetelmiä huomioiden etenkin työturvallisuus ja työssäjaksaminen.

klo 14.30

Kahvitauko

klo 15.00

Yksintyöskentely etsivässä työssä (jatkuu)

klo 16.00

HYVÄÄ KOTIMATKAA!
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KLÄPPI 2018
LAPIN ALUEELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
2.−3.10. Sodankylä, Luosto

TOIMIALAKOHTAISET TYÖKOKOUKSET
Nuorisotyöstä vastaavat (kunnat, järjestöt, SRK, hankkeet ym.), Paula Kähkönen
Auditorio
Keskiviikko 3.10.
klo 7.00

Aamupala (majoittujille)

klo 8.30

Siirtyminen työtiloihin

klo 9.00

Tervetuloa, yhteinen virittäytyminen ja päivän kulun esittely
Paula Kähkönen
Eväitä ja hyvinvointia esimiestyöhön: Vuorovaikutus ja asenne työpaikalla
Katri Peräaho, Asiantuntijakoordinaattori, nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo, Suomen Mielenterveysseura

klo 10.15

Kuinka luodaan toimiva brändi somessa?
Brändiasiantuntija ja somekouluttaja Kati Koivunen
Esimerkkejä ja caseja Suomesta. Mielikuva lappilaisesta nuorisotyöstä brändäyksen näkökulmasta, keskustelua.
Mukana ohjaajat ja nuorisotyöstä vastaavat. Lounaan jälkeen Henkilö- ja organisaatiokohtaisen somestrategian
ja –suunnitelman workshop nuorisotyöstä vastaaville.

klo 11.15

Lounas (kokouspaketti /omakustanne)

klo 12.15

Henkilö- ja organisaatiokohtaisen somestrategian ja –suunnitelman workshop
Brändiasiantuntija ja somekouluttaja Kati Koivunen

klo 14.00

Kahvitauko

klo 14.30

Sodankylän nuorisotyön Arja Niemisen tervehdys sekä jokaiselta osallistujalta kuulumiset ja vuoden
2018 parhaan onnistumisen jakaminen (3 min./organisaatio)
Nuorisotoimen ajankohtaisia asioita
Marja Hanni
Aika palata kotiin, loppusanat ja hyvinvointilupaukset

klo 16.00
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KLÄPPI 2018
LAPIN ALUEELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
2.−3.10. Sodankylä, Luosto

TOIMIALAKOHTAISET TYÖKOKOUKSET
Ohjaajat (kunnat, järjestöt, SRK, hankkeet ym.), Mari Syväjärvi
Parviravintola
Keskiviikko 3.10.
klo 7.00

Aamupala (majoittujille)

klo 8.30

Siirtyminen Parvi ravintolaan (yläkerta)

klo 9.00

Elävän elämän ammatillinen kirjasto – lainaa oma opus yksin tai yhdessä työkaverin kanssa
Hyvät käytännöt jakoon. Nuorisolaisten viisaat päät yhteen. Menetelmien aarrearkku. Keskustelua ja
konkreettisuutta. Kirjoina toimivat nuorisotyöntekijät (kirjat julkaistaan osallistujakirjeessä).

klo 10.00

Siirtyminen auditorioon

klo 10.15

Kuinka luodaan toimiva brändi somessa? Auditoriossa
Brändiasiantuntija ja somekouluttaja Kati Koivunen
Esimerkkejä ja caseja Suomesta. Mielikuva lappilaisesta nuorisotyöstä brändäyksen näkökulmasta, keskustelua.
Mukana ohjaajat ja nuorisotyöstä vastaavat.

klo 11.15

Lounas (kokouspaketti /omakustanne)

klo 12.00

Ylpeästi ammattilainen, Parvi ravintola
Tuomas Kurttila , Lapsiasiavaltuutettu

klo 13.00

Siirtyminen työpajoihin

klo 13.15

A) Seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren kohtaaminen, Parvi ravintola
Rovaniemen Tyttöjen talo, ohjaaja Elina Kreus ja seksuaaliväkivaltatyön ohjaaja Noora Wilhelmsson
Seksuaalisuus on tärkeä ja keskeinen osa ihmisen ydintä ja itseä, jonka vuoksi seksuaaliväkivalta vaikuttaa
kokonaisvaltaisesti ihmisyyden kokemukseen ja käsitykseen itsestä. Nuoria kohtaavalla työntekijällä on tärkeää
olla tietoa seksuaaliväkivaltaan liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Nuori ei kuitenkaan odota työntekijältä
kaikkitietävyyttä. Hän odottaa inhimillistä, avointa ja suoraa kohtaamista. Yksinkertaisilla tavoilla voi auttaa ja
antaa luvan puhua, ja siten tuoda helpotusta ja apua nuorelle.
Työpajassa käsittelemme seksuaaliväkivallan tunnistamista, puheeksi ottamista ja nuoren sensitiivistä
kohtaamista. Työpaja sisältää lyhyen luennon, yhteistä pohdintaa sekä matalan kynnyksen toiminnallisen
osuuden. Työpajan ohjaavat Rovaniemen Tyttöjen Talon® seksuaaliväkivaltatyön ohjaaja Noora ja ohjaaja Elina.
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KLÄPPI 2018
LAPIN ALUEELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
2.−3.10. Sodankylä, Luosto

B) Kansainvälinen nuorisotyö, pohjakerroksen aula
Opetushallitus (ent. CIMO), ohjelma-asiantuntija Kati Inkinen
Me kysymme ja asiantuntija vastaa. Mitä ovat avaintoimet 1,2 ja 3? Onko kansainvälinen nuorisotyö yhtä kuin
nuorisovaihto? Mikä on Euroopan solidaarisuusjoukot?
klo 14.30

Kahvitauko

klo 15.00

A) Seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren kohtaaminen (työpaja jatkuu kahvin jälkeen)
B) Yhdessä ehkäisten pohjakerroksen aula
Lapin poliisilaitos, ennalta estävän toiminnan koordinaattori Pekka Alamommo
Vuoropuhelua nuorisotyön ja Lapin poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan yksikön välillä. Meillä on sama
tavoite ja sama kohderyhmä, jaetaan siis asiantuntijuutta puolin ja toisin. Pohdimme muun muassa sitä miten
tunnistamme radikalisoitumisen merkit nuoressa ja miten vakavia voivat olla syrjäytymisen seuraukset. Entä
milloin on sopivaa ottaa poliisiin yhteys? Mitä nuorisotyöntekijän on hyvä muistaa työskennellessään yksin tai
haastavien nuorten parissa?

klo 16. 00
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