
JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ NYT!
Yhteisöllinen kehittäminen – kehittyvät yhteisöt

Järjestäjä: Humanistinen ammattikorkeakoulu - Humak 
Aika: 11.-12.4.2019

Paikka: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 
Helsingin TKI-keskus, Ilkantie 4, tila: Liikkumo B 1.13 
Ohjelma myös streamataan joten voit seurata sitä halutessasi etänä 
internetin välityksellä

Humanistisen ammattikorkeakoulun kahdeksannessa Järjestö- ja nuorisotyö 
nyt -seminaarissa käsitellään ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä ja tulevai-
suuden avauksia. Yhteisöpedagogikoulutuksen laajentuessa ja kehittyessä 
sen merkitys toimialojemme kehittämistyössä korostuu. Nyt valmistuvien yh-
teisöpedagogien (YAMK) opinnäytetöissä käsitellään ennakkoluulottomasti 
ja raikkaasti tämän päivän haasteita ja etsitään päteviä ratkaisuja ongelmiin.

OHJELMA
TORSTAI 11.4.2019

8.45-9.15 Aamukahvi

9.15–9.45 Seminaaripäivän avauspuheenvuoro
  Päivi Marjanen, koulutusjohtaja, Humak

9.45–11.15  Teema 1: Työelämän haasteita ja mahdollisuuksia  
  muuttuvassa yhteiskunnassa

Ryhmämme esitykset käsittelevät toimintaympäristöjen, työelämän vaatimusten ja 
palvelujen muutosten vaikutusta organisaatioihin, yhteisöihin ja yksilöihin. Nämä 
muutokset koskettavat meistä jokaista ja luovat suurten haasteiden lisäksi myös uusia 
mahdollisuuksia.   Asiasanat: nuoret, työyhteisö, digitaidot, osallisuus, itseohjautuvuus, 
yhteisöllisyys, nuorten työpaja

Susa Salmela, Eeva-Kaisa Salminen, Katriina Räisänen, Pirjo Huuhtiainen

11.15–12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15–13.45 Teema 2: Uusi kolmas sektori

Näkökulmana on kolmannen sektorin toiminnan organisointi ja kehittäminen vastaa-
maan julkisen ja yksityisen sektorin muutostarpeisiin. Organisointiin ja kehittämiseen 
liittyy järjestön roolin ja aseman tunnistaminen hyvinvointiyhteiskunnan rajapinnoilla. 
Tulevaisuuden toimintaa ohjaa verkostoyhteistyöajattelu sekä oman identiteetin esiin 
tuominen. Erityisesti vapaaehtoistoiminta on yksi kolmannen sektorin voimavaroista, 
ja sen laatuun ja kehittämiseen panostaminen ohjaa kansalaisyhteiskuntaa kohti tule-
vaisuuden tarpeita.. Asiasanat: kolmas sektori, kansalaisjärjestö, vapaaehtoistoiminta, 
laatu, verkostoyhteistyö, organisaatioidentiteetti, arvot

Päivi Jurvakainen, Leena-Kaisa Pantsu, Katri Mäki, Anu Hämäläinen, Suvi Hiltunen

13.45–14.00 Päivän lopetus



PERJANTAI 12.4.2019

9.15-9.45 Seminaaripäivän avauspuheenvuoro
  Reijo Viitanen, koulutuspäällikkö, Humak

9.45-11.15  Teema 3: Koulutusta kehittämässä

Esityksessä käsitellään toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkea-
koulujen toiminnan kehittämistä. Työelämä- ja oppijalähtöisyys sekä osaamisperus-
taisuus luovat omat haasteensa koulutuksen kehittämiselle niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisestikin. Töiden tekijät lähestyvät koulutuksen kehittämistä erilaisista tulokul-
mista erilaisissa toimintaympäristöissä. Yhteistä töille on tekijöiden kompetenssi työ-
elämän ja koulutuksen yhdistävinä ja syventävinä kehittäjinä.  Asiasanat: ammatillinen 
koulutus, ammattikorkeakoulutus, oppiminen, osaaminen, työelämä, työyhteisöt.

Saara Lauhamaa, Heli Tihinen, Milka Grekula, Anita Mäntynen-Hakem

11.15-12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15-13.45  Teema 4: Osallisuutta ja laatua kehittämässä

Opinnäytetöissämme kehitämme malleja ja menetelmiä osallisuuden keinoin ja laatua 
mitaten.

Aiheet:
– Oppimispaja ja erilaiset oppimisen tavat. 
– Mitä on laatu perheryhmäkodin työssä?
– Järjestölähtöisen auttamistyön kehittäminen ja TunneVaaka- oppaan tuottaminen.
– Millaisia osallisuuden menetelmiä taidemuseossa käytetään ja miten niitä voisi  
   kehittää?
– Kuuluuko nuorten hoivaajien ääni palveluihin? Nuorten hoivaajien osallisuuden  
   toteutuminen Pohjois-Karjalassa.
– Miltä näyttää opintokeskusten tulevaisuus ja miten palvelumuotoilu toimii  
   jäsenjärjestöyhteistyön kehittämisessä?

Asiasanat: osallisuus, laatu, palvelumuotoilu, oppimisympäristö, opiskelutaidot, perhe-
ryhmäkoti, kotoutuminen, vanhemmuus, ennaltaehkäisevä työ, taidemuseo, nuori hoi-
vaaja, opintokeskus, maahanmuuttajanuoret

Salla Oksanen, Tatu Iisakkila, Hanna Kommeri, Nanne Raivio, Anne Korppinen

  
13.45-14.00  Päivän yhteenveto ja päätös

Ilmoittaudu täällä:
https://www.lyyti.in/JARJESTO_JA_NUORISOTYO_NYTYhteisollinen_
kehittaminen__kehittyvat_yhteisot_5652 

Lisätietoja saat yliopettaja Hanna Laitiselta osoitteesta
hanna.laitinen@humak.fi tai puhelimitse 0400 349 389.
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