
JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ NYT! 
YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMINEN 

– KEHITTYVÄT YHTEISÖT

Järjestäjä: Humanistinen ammattikorkeakoulu - Humak 

Aika: 19. - 20.4.2018

Paikka: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin TKI-keskus, 
Ilkantie 4, tila: Liikkumo B 1.13

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu seminaariin viimeistään ke 11.4.2018 
tästä: https://www.lyyti.fi/reg/YAMK_seminaari_2018 

Humanistisen ammattikorkeakoulun seitsemännessä 
Järjestö- ja nuorisotyö nyt -seminaarissa käsitellään ajankohtaisia 

kehittämiskysymyksiä ja tulevaisuuden avauksia. 
Yhteisöpedagogikoulutuksen laajentuessa ja kehittyessä sen 

merkitys toimialojemme kehittämistyössä korostuu. 
Nyt valmistuvien yhteisöpedagogien (ylempi AMK) opinnäytetöissä 

käsitellään ennakkoluulottomasti ja raikkaasti tämän päivän 
haasteita ja etsitään päteviä ratkaisuja ongelmiin.



OHJELMA
TORSTAI 19.4.2018

9.15–9.45 Seminaaripäivän avauspuheenvuoro: 
  Helsingin kaupungin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka

9.45-11.15  Teema 1: Vanhat järjestöt juurilleen - yhteisöllisyydestä  voimaa tulevaisuuteen

Yhdistykset syntyvät yhteisön tarpeesta järjestäytyä,  mutta kadottavat usein ajan mittaan yhteisöllisyyden 
muuttuen toimintaa tuottaviksi rakenteiksi. Samaan aikaan ihmiset kaipaavat yhteenkuuluvuuden tunnetta yksi-
lökeskeisessä kulttuurissa. Voivatko vanhat järjestöt vastata tulevaisuuden ihmisen tarpeisiin? Esitykset tarjoavat 
käytännön keinoja yhteisöllisyyden palauttamiseen vaikuttavuuden, laadun, vallan, osallisuuden ja autonomian 
näkökulmista

Esittelijät: Cecilia Bergström, Anni Hakolampi, Soili Sirenne ja Mika Värränkivi

11.15–12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15–13.30 Teema 2: Osallisuutta luomassa

Esityksissä käsitellään osallisuuden eri ulottuvuuksia yhteiskunnan tasolta yksittäiseen toimintaan asti.  Tarkas-
telun kohteena ovat niin yhteisöllisen osallisuuden kehittäminen kuin yksilön kokemuksen osallisuudesta.  Osal-
lisuutta avataan käsitteenä, analysoidaan ilmiönä,  kehitetään toimintamenetelminä ja vahvistetaan tunteena.

Esittelijät: Johanna Ala-Pappila, Sanna Immonen ja Laura Sinkkonen

13.30–13.45 Tauko

13.45–15.15 Teema 3: Syrjäytymisen ehkäisy: investointi, ei kustannus!

Esityksissä käsitellään keinoja peruskoululaisten, nuorten aikuisten ja aikuisten syrjäytymisen ehkäisyyn elämän-
hallintataitojen ja osallisuuden lisäämisen avulla. Tarkastelun kohteena ovat nuoret, maahanmuuttajat ja velkaon-
gelmaiset sekä heitä tukeva yhteisö ja erilaisissa tehtävissä työskentelevät ammattilaiset. Vaikuttavien toimin-
tatapojen kehittäminen tarjoaa ratkaisuja syrjäytymisen ongelmiin ja ne pystytään kääntämään kustannuksesta 
investoinniksi.

Esittelijät: Hanna Huovinen, Heikki Laukkanen ja Pauliina Wahlstein

15.15–15.30 Päivän yhteenveto ja päätös

PERJANTAI 20.4.2018

9.15–9.45  Seminaaripäivän avauspuheenvuoro: 
  Humakin koulutuspäällikkö Juha Makkonen

9.45-11.15  Teema 4: Toimintaa arvioimassa ja kehittämässä

Esityksissä käsitellään moninaisesti järjestö- ja nuorisotyötä erityisesti toiminnan kehittämisen ja
 uudistamisen näkökulmista. 

Esittelijät: Helena Hyvämäki-Mäenpää, Pekka Laukkanen ja Ville Särkelä

11.15–11.30 Päivän yhteenveto ja päätös

11.30 Lounas (omakustanteinen)


