Nähdään Vaasassa!

Toivoa tulevaisuuteen – kiusaamisen
ilmiöt ja niiden ennaltaehkäisy
Setlementtiliiton lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät 9.-10.9.2021,
Vaasa
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Tervetuloa Setlementtiliiton valtakunnallisille lapsi- ja
nuorisotyön neuvottelupäiville Vaasaan!
Tästä infokirjeestä löydät käytännön asioita neuvottelupäiviin liittyen. Koko suunnittelutiimi on käytettävissä ennen päiviä, päivien aikana ja niiden jälkeenkin.

OHJELMA
Toivoa tulevaisuuteen – kiusaamisen ilmiöt ja niiden ennaltaehkäisy
(viime hetken muutokset mahdollisia)

Torstai 9.9.2021
Klo

Ohjelma

Paikka: Vaasan Teatteri

08.30−9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

Ala-aula

09.00−09.30

Aloitustilaisuus:

Julia-näyttämö

Tervetuloa Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiville!
Avaussanat Kirsi Ikäheimonen,
Vaasan Setlementin toiminnanjohtaja

Tapahtuman juontaa Noora Annola ja Camilla Ekberg Vaasan
Setlementistä

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi
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09.30−10.30

Mielenterveys on myös taito

Julia-näyttämö

Marjo Nordström, Kriisikeskus
Valo
10.30−12.00

Kiusaaminen ja koronatilanne,

Julia-näyttämö

Tapahtuman pääpuhuja Pia
Penttala, Suomen supernanny
12.00−13.00

Yhteisöllinen lounas

Kulma-ravintola

13.00−14.30

Lapsen ei-toivottuun käyttäyty-

Julia-näyttämö

misen puuttumisen askeleet.
Tiia Trogen, Positiivinen kasvatus

14.30−15.30

Iltapäiväkahvit 1

Kulma-ravintola

15.00

Osaamisen tori

Aula

Setlementtien hankepöytiin
tutustumista.
15.30−16.30

Teatteriesitys Bapsilarometri

16.30−18.00

Majoittuminen hotelliin

Julia-näyttämö

GreenStar

GreenStar, pieni tauko
18.00−18.30

Siirtyminen illanviettopaikkaan;

GreenStar

kävely GreenStar hotellilta
18.30−21.00

Yhteinen ruokailu ja ohjelmaa

21.00

Jatkot ja verkostoituminen kaupungilla

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi

Faros ravintola
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Perjantai 10.9.2021
Klo

Ohjelma

Paikka

8.30

Bussikuljetus GreenStar hotel-

GreenStar ja/tai rautatie-

lilta ja rautatieasemalta Risti-

asema

nummelle
9.00–11.30

Työpajat Kyläkeskuksessa ja

Ristinummen kyläkeskus

Vaasan Setlementin tyttö- ja
poikatyön tiloissa
9.00−10.00

Työpajat, 1. sessio
1. Kohtaamistaide lapsi- ja
nuorisotyössä, Vaasan Setlementti, Anniina

Ristinummen kyläkeskus
ja Vaasan Setlementin
tyttö- ja poikatyön tilat

2. Erityislapsen roolit kiusaamistilanteissa, Kiusaamisasioiden Tuki- ja neuvontakeskus
Valopilkku, Harjulan setlementti, Nina ja Tina
3. And Beyond
Luovat menetelmät nuorten
miesten syrjäytymisen ehkäisyssä, Loisto Setlementti,
Kalle
4. Metsämörri toiminta ja retki,
Suomen Latu ry
10.15−11.15

Työpajat, 2. sessio
1. Kohtaamistaide lapsi- ja nuorisotyössä, Vaasan Setlementti,
Anniiina

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi

Ristinummen kyläkeskus
ja Vaasan Setlementin
tyttö- ja poikatyön tilat
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2. Kiusatun yksinäisyys − miten
auttaa yksin jäänyttä lasta/
nuorta? Kiusaamisasioiden
Tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku, Nina ja Tina
3. And Beyond
Luovat menetelmät nuorten
miesten syrjäytymisen ehkäisyssä, Loisto Setlementti,
Kalle
4. Metsämörri toiminta ja retki,
Suomen Latu ry
11.30−12.30

Lounas Kyläkeskuksessa

Ristinummen kyläkeskus

12.30−13.00

Yhteinen lopetus

Ristinummen kyläkeskus

Työpajojen yhteenveto

13.00

Bussikuljetus keskustaan ja
juna-asemalle

TURVALLISTA KOTIMATKAA JA MUKAVAA SYKSYÄ KAIKILLE!

Työpajojen tarkemmat kuvaukset (perjantai 10.9.2021)
Työpajasessiot 2 kertaa:
1) kello 9.00−10.00
2) kello 10.15−11.15

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi
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Työpajat 1 ja 5: Taide ja hyvinvointi, Vaasan Setlementin Anninan työpaja

Kohtaamistaide lapsi- ja nuorisotyössä
Vaasan Setlementtiyhdistyksen Tyttötyössä järjestettiin keväällä 2021 Kohtaamistaiteen Taidepaja, jossa vahvistettiin nuorten itsetuntoa, osallisuutta ja luotiin onnistumisen ja ilon tunteita. Kohtaamistaide perustuu japanilaiseen Clinical Artiin, ja
sitä käytetään Suomessa monipuolisesti kaikenikäisten asiakasryhmien kanssa.
Ryhmämuotoiseen taidetoimintaan osallistuminen voi lapsilla ja nuorilla lisätä koettua hyvinvointia, resilienssiä ja yhteisöllisyyttä. Kohtaamistaiteessa olennaisinta
ovat havainnot, kokeminen, yllätyksellisyys, ilo ja arvostus. Työpajassa tutustutaan
Kohtaamistaiteeseen ja keskustellaan luovien menetelmien käytön hyödyistä.
Kohtaamistaiteessa taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille!

Työpajat 2 ja 6: Kiusaamisasioiden Tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku, Harjulan setlementti, Ninan ja Tinan työpaja
HUOM 2 eri työpajaa!
Kello 9.00−10.00

Erityislapsen roolit kiusaamistilanteissa
Erityislapset ja kiusaaminen-työpaja: Neuropsykiatristen häiriöiden yhteys kiusaamiseen, roolit, ennaltaehkäisy ja puuttuminen. Pienryhmätyöskentelyä case -esimerkkitapausten avulla.
Erityislapset ja kiusaaminen -työpaja: Neuropsykiatristen häiriöiden yhteys kiusaamiseen, roolit, ennaltaehkäisy ja puuttuminen. Pienryhmätyöskentelyä case -esimerkkitapausten avulla.

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi
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Kello 10.15−11.15

Kiusatun yksinäisyys − miten auttaa yksin jäänyttä lasta/nuorta?
Kiusatun yksinäisyyteen johtavia asioita sekä omia asenteitamme yksinäisyyteen
tarkasteleva työpaja. Yhteistä pohdintaa siitä, miten ehkäistä kiusattujen lasten ja
nuorten yksinäisyyttä.

Työpajat 3 ja 7: And Beyond, Luovat menetelmät nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyssä, Loisto Setlementti, Kallen työpaja

And Beyond
Loiston Poikien Talolla on käynnistynyt tämän vuoden alusta And Beyond -niminen
ESR-hanke, jota toteutamme yhteistyössä Metropolian kanssa. Hankkeessa on tavoitteena luoda toimintamalleja luovia menetelmiä ja dialogisuutta käyttäen ehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä ja tuoda tietoisuuteen mm. sukupuolinormien
vaikutuksia omiin valintoihin. Meidän vastuullamme on kehittää lyhyempi kestoisia
työpajoja sekä myös pidempiä ryhmiä nuorille ja varsinkin lyhyempien pajojen
osalta luoda toimintamalleja myös muiden nuorten parissa työskentelevien käyttöön.
Vaikka pajat eivät suoraan liity kiusaamisteemaan, niin kevään pajoissa olemme
nuorten kanssa käsitelleet muun muassa omaan jaksamiseen ja mielenterveyteen
liittyvää tematiikkaa ja miten se vaikuttaa omalta osaltaan elämänvalintoihin. Neuvottelupäivillä olisi hyvä mahdollisuus toteuttaa Setlementtien nuorisotyön sisällä
toiminnallista työpajaa työntekijöille, josta voisi saada myös inspiraatiota omaan
työhön, niin luovien menetelmien käytön tai sukupuolinormien ja työ/opiskeluun
liittyvän tematiikan käsittelyyn.
https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/and-beyondhanke

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi
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Työpajat 4 ja 8: Metsämörri toiminta ja retki, Suomen Latu ry

METSÄMÖRRI © Friluftsfrämjandet, Suomen Ladun Metsämörri innostaa lapsia
ja perheitä lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus ovat metsämörritoiminnassa keskeisiä. Toiminnan runkona ovat säännölliset metsämörriretket, joihin sisältyy paljon vapaata
leikkiä ja toki myös monipuolista ohjattua toimintaa. Toimintaa toteuttavat Suomen
Ladun metsämörriohjaajan koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Metsämörritoiminnassa lapsille on omat viitteelliset ikäryhmät, jotka ohjaaja muodostaa ryhmän koon, ikäjakauman sekä lasten temperamentin ja taitojen mukaan. Suomen
Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa.
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/metsamorri.html.

Luennoitsijamme
Marjo Nordström
Mielenterveys on myös taito
Luonnolla ollaan hyvinvoinnin ja mielenterveyden asialla. Marjon kanssa lähestymme kiusaamisen ehkäisyä hyväksyntä- ja arvopohjaisten hyvinvointitaitojen
kautta, eli miten voisimme vahvistaa mielenterveyttä ja ennalta ehkäistä kiusaamista taitoharjoittelun avulla. Marjo esittelee lisäksi hanketta ja kehitettyjä toimintamalleja.
https://www.hyvaollakoulussa.fi/hyva-olo-koulussa/hyva-olla-koulussa-hanke/
Pia Penttala
Kiusaaminen ja koronatilanne
Mikä muuttui koronan myötä perheissä, niin hyvässä kuin pahassakin? Ammattiapuun tukeuduttiin kiihtyvällä vauhdilla poikkeusolojen venyessä. Millaiset asiat
ja miksi katkoivat perheiden selkärankoja? Mitä korona antoi ja opetti perheille,
ehkä jopa pysyvästi?

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi
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Kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen on lasta hajottavaa, eikä tunne lähde lapsesta
ilman turvallista ja hyväksyvää tukea. Aihetta ei voi vähätellä lauseella ”aina on
ollut kiusaamista”.
Pia on psykoterapeutti, pehmeiden arvojen asiantuntija, joka on työskennellyt lastensuojelussa perheiden kanssa liki 30 vuotta sekä toiminut työnohjaaja ja luennoitsija − tuttu myös tv-ohjelmasta Suomen supernanny.

Tiia Trogen
Lapsen ei-toivottuun käyttäytymisen puuttumisen askeleet
Tiia on Positive Psychology Practitioner, Tio, TM, perhetyöntekijä, kouluttaja,
kasvatusbloggaaja ja Ilo olla yhdessä! ™ – positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä. Tietoa Tiiasta ja positiivisesta kasvatuksesta: https://positiivinenkasvatus.fi/minusta/

Osaamisen tori

Haluatko kertoa hankkeestasi tai toiminnasta muille?
Ota meihin yhteyttä suoraan tai ilmoittautumislomakkeen kautta

Tapahtumapaikka
Neuvottelupäivien tapahtumapaikkana ensimmäisen päivän aikana ovat Vaasan Teatteri
sekä Faros-ravintola. Toisen päivän aikana olemme Ristinummen kyläkeskuksessa.
Päivien ohjelmat ja ruokailut erillisen ohjelman mukaan.

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi
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Hinnat

Osallistumismaksu sisältää ohjelman, lounaan 2 x, illallisen torstaina ja kokouskahvit.
Setlementtiliikkeen jäsenille:
Hinta/hlö 2 yön majoituksella 1hh
Hinta/hlö 1 yön majoituksella 1hh
Hinta/hlö ilman majoitusta

150,00 €
120,00 €
90,00 €

Hinta muille osallistujille vapaille paikoille: 120,00 €/hlö (sis. ohjelman ja ruuat, ei majoitusta).
Ilmoittautuminen avataan erikseen elokuussa koulujen alkaessa, jos ja kun paikkoja vapautuu.

Mahdolliset poikkeusolot ja kokoontumisrajoitukset
Mikäli tilaisuus joudutaan siirtämään nettiin webinaariksi, osallistujille korvataan 30−60 e majoituksesta, mutta ns. “ruokarahoja” ei palauteta; niillä korvataan webinaarin tekniikkaa ja striimauslaitteita yms. Eli mahdolliseen poikkeustilaan ja kokoontumisrajoituksien voimaan tulleessa
tilaisuutta ei peruteta, vaan se siirtyy muokattuna kokonaisuutena nettiin lähitapahtuman tilalle
ja siitä peritään webinaarin osallistumismaksu 90 euroa.
Ilmoittautuminen neuvottelupäiville on sitova ja ilmoittautuessasi neuvottelupäiville Vaasaan hyväksyt myös vaihtoehtoisen korvaavan webinaarin ja siihen liittyvän osallistumismaksun edellä
mainitun mukaisesti. Eli 90 euron suuruista osallistumismaksua ei palauteta.
Webinaarin osallistuminen oikeuttaa yhden henkilön osallistumisen linkin kautta. Ns. porukkahinnoista sovitaan tarvittaessa erikseen.

Majoittuminen
Mikäli varaat majoituksen ilmoittautumisen yhteydessä, majoituspaikkana toimii GreenStar hotelli juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Tiedot ja toiveet välitetään suoraan hotellille ja
löydät huoneen nimelläsi. Viime hetken erityistoiveissa ja muissa asioissa voit olla suoraan yhteydessä hotelliin. Aamupala kuuluu huonehintaan. Majoittuminen sisältyy osallistumismaksuun
ja se laskutetaan osallistujilta ilmoittautumisen jälkeen. Jos et ole varannut majoitusta ilmoittautumisvaiheessa, voit tiedustella vapaita huoneita suoraan hotellista (huolehdi itse tällöin kustannusten maksamisesta hotelliin).

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
setlementti.fi
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GreenStar Hotel Vaasa
Myllykatu 17, 65100 VAASA
+358104239393
vaasa@greenstar.fi
Vastaanoton aukioloajat:
Ma-la: 8.00−20.00
Sun: 8.00−19.00
Greenstar on suomalainen ja ekologinen kaupunkihotelliketju.
Vihreää hotellimajoitusta neljässä kaupungissa: Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Vaasassa. Katso lisää: www.greenstar.fi

Huomioitavaa
Ilmoittautuminen neuvottelupäiville on sitova ja osallistumisen peruuttaminen ei ole mahdollista
kuin lääkärintodistusta vastaan. Mikäli et pääsekään lähtemään, pyri ensisijaisesti etsimään tilallesi joku muu ja toimittamaan hänen yhteystietonsa järjestäjille.
Osallistumismaksu laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.
Mikäli viranomaisilta tulee uusia ohjeita ja kokoontumisrajoituksia koskien tilaisuuksia ja/tai matkustamista maassa, koko ohjelma siirretään nettiin niin, että tapahtuma itse ja siihen osallistuminen tapahtuu netin kautta. (Osallistumismaksua ei palauteta.)
Neuvottelupäivät ovat syrjinnästä vapaa tapahtuma, mikä tarkoittaa
sitä, että kaikki osallistujat sitoutuvat kohtelemaan kaikkia henkilöitä
yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Mikäli koet päivillä epäasiallista kohtelua tai häirintää, ole heti yhteydessä järjestäjiin.
Syrjimättömyys on meille tärkeä arvo, emmekä tule hyväksymään
syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä missään muodossa. Toteutamme
tapahtumassa turvallisen tilan ja yhteisön periaatteita, joihin odotamme jokaisen osallistujan sitoutuvan.

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
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Viestintä
Otamme tapahtumassa kuvia ja teemme juttuja/somepostauksia. Tarvittaessa voit ilmoittaa kuvaajalle, jos et halua tulla kuvatuksi.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset Webropol-linkin kautta TÄSTÄ.

Järjestelytiimi:
LaNu kehittäjät:
Silja Havu (050 309 2383)

Regina Järg-Tärno (050 430 1135)

Vaasan Setlementti:
Noora Annola (050 321 4873)
Camilla Ekberg (040 749 8763)
Anne Kytölä (040 621 1737)

Ole rohkeasti yhteydessä pienimmissäkin asioissa!
Muistathan myös antaa palautetta kokemuksistasi!

Nähdään Vaasassa!

Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11 A | 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116640-8
010 837 5500 | liitto@setlementti.fi
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