Nuorten reviireillä –projektin päätösseminaari
Nuorten reviireillä –projekti päättyy. Kutsummekin sinut projektin päätösseminaariin
torstaina 17.11.2016 kauppakeskus Isoon Omenaan Espooseen.
Päivän teemana on Nuorten huomioiminen vaatii monta tekijää.
Seminaarissa käsitellään paitsi projektin aikaansaannoksia myös nuorten hengailua, kohtaamista ja olemista
laajemmin. Lisäksi kuulemme kaupallisten toimijoiden kokemuksia ja mietteitä nuorten kanssa toimimisesta
arkipäivässä sekä yhteistyöstä nuorisoammattilaisten kanssa.
Seminaari on tarkoitettu kaikille nuorten hengailusta kiinnostuneille eri alojen ammattilaisille ja
opiskelijoille.
Seminaari järjestetään kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa. Tarkempi osoite on Piispansilta 9 ja
kauppakeskuksen Finnkinon Sali 3.
Seminaari on maksuton, lounas on omakustanteinen.
Pyydämme ilmoittautumaan mukaan torstaihin 10.11.2016 mennessä seuraavan linkin kautta
https://www.webropolsurveys.com/S/5E3BA51D9DE14C3F.par
Seminaarin ohjelma esiintyjineen on liitteenä.
Kutsua voit levittää vapaasti aiheesta kiinnostuneille.
Tervetuloa mukaan!
Nuorten Palvelu ry
Nuorten reviireillä -projekti

Nuorten reviireillä –projektin päätösseminaari
Paikka:
Kauppakeskus Iso Omena, Espoo
Finnkinon Sali 3, Piispansilta 9, Espoo
Aika:
Torstai 17.11.2016 kello 9.45 - 15.30

Nuorten huomioiminen vaatii monta tekijää

OHJELMA
9.30

Aamukahvia tarjolla

9.45

Tervetuloa
Sanna Yliniemi, kaupallinen johtaja, Citycon Oyj ja Mikko Leppävuori, Nuorten Palvelu ry

10.00 Nuorten reviireillä – projektin esittely ja tulokset
Nuorten reviireillä –projektin tiimi, Nuorten Palvelu ry
10.45 Tilaa hengailuun
Sirpa Tani, maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori, Helsingin yliopisto
11.30 Ääni ja äänettömyys – kuinka kaupunki kuuluu nuorille?
Veli Liikanen, tutkija, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
12.15 lounas (omakustanteinen)

13.15

Yhdessä parempaa - nuoret mukana suunnittelussa
Siim Rosenthal, kauppakeskuspäällikkö, kauppakeskus Iso Omena

13.45

Neuvoin, kehotuksin ja käskyin – mitä nuorten kohtaamistilanteista opittiin tai opitaan?
Kari Holmström, turvallisuuspäällikkö, Securitas Oy

14.15

Nuorten kohtaamisia kaupunkitilassa – mitä nuoret odottavat kohtaamisilta
Elsa Saarikkomäki, tohtorikoulutettava, VTM, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti,
Helsingin yliopisto

14.45

Toisten töistä on pakko oppia
Kirsi Purhonen, AmO, tutkija

15.15

Yhteenveto, kommentit ja muistamiset
Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja, Nuorten Palvelu ry

15.30

Tilaisuuden päätös ja kahvit

Projektin päättävä iltatilaisuus kello 19-21 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta 10.11.2016 mennessä
https://www.webropolsurveys.com/S/5E3BA51D9DE14C3F.par
Ilmoittautuminen iltatilaisuuteen avautuu linkissä seminaari-ilmoittautumisen jälkeen.
Lisätiedot projektivastaava Mikko Leppävuori, Nuorten reviireillä –projekti, Nuorten Palvelu ry
p. 040 157 7848 tai mikko.leppavuori@nuortenpalvelu.fi

