
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 3, Mikkeli
Kampussali A117

OHJELMA 10.10.2018

Yhteisöpedagogi-
koulutusta 
20 VUOTTA 

MIKKELISSÄ!

Juvenia – nuoriso-
alan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus 

10 VUOTTA!

12.00 
 TERVETULOA! 
 Lausuntataiteilija Lea Suopelto
 Yhteisöpedagogiopiskelija Inkeri Autio
 Kehitysjohtaja Kalevi Niemi 

12.30–13.30 
 NUORUUS NYT!
 Juhlapuhuja Karri Miettinen 
 alias Paleface

13.30–14.00 
 PUNAISEN LANGAN VIRKKAUSTA – 

NÄKÖKULMIA NUORISOTYÖN KOULUTUKSEEN, 
TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISTYÖHÖN 

 Juhlakirjan julkistaminen, yliopettaja Katja Komonen &  
Juvenian johtaja Jussi Ronkainen sekä musiikkia 
yhteisöpedagogiopiskelija Inkeri Autio

14.00–14.30 
 JUHLAKAHVIT JA VALOKUVIA 
 MENNEILTÄ VUOSILTA

14.30–16.30
 TYÖPAJOJA
 Työpajat seuraavalla sivulla



10. ROOLIPELIT 
NUORISOTYÖSSÄ JA 
-TOIMINNASSA
Pelipedagogi Heikki 
Koponen / Otavan Opisto 
& projektipäällikkö Sanna 
Lappalainen / Juvenia 

Työpajassa tutustutaan rooli-
pelien hyödyntämiseen nuoriso-
työssä ja -toiminnassa esimerkki-
pelien avulla. Työpajaan osallistu-
minen ei edellytä aiempaa koke-
musta pöytäroolipelaamisesta.

11. HULLUN HAUSKAA?
Yhteisöpedagogilehtorit Laura 
Hokkanen & Sari Miettinen

Työpajassa tarkastellaan nuor-  
ten keskuudessa kulkevaa huu-
moria, jonka kohteena on mie-
lenterveyden ongelmat, poikkea-
vuus ja ”hulluus”. Saako mielen-
terveysongelmille nauraa? Miten 
ja miksi nuoret käsittelevät ”hul-
luutta” ja poikkeavuutta vitseissä 
ja huumorin muissa tuotoksissa? 
Mikä on huumorin taustalla oleva 
todellisuus mielenterveysongel-
mien tutkimuksessa ja tilastoissa? 

1. NUORET JA PELIKULTTUURI 
Suunnittelija  
Pasi Tuominen / Verke

Millaisesta ilmiöstä nuorten 
pelaamisessa on kyse? Mitä nuor-
ten pelikulttuurille kuuluu? Aihet-
ta syventää Digitaalisen nuoriso-
työn osaamiskeskuksen (Verken) 
suunnittelija Pasi Tuominen.

2. SUKUPUOLEN JA
SEKSUAALISUUDEN 
MONINAISUUS
Seksuaalikouluttaja Ale Ripatti

Työpajassa tarkastellaan ajan-
kohtaista keskustelua sukupuo-
len ja seksuaalisuuden moninai-
suudesta sekä käsitteitä, jotka 
aut tavat meitä ymmärtämään 
pa   remmin ihmisten yhdenvertai-
suutta.

3. RIKOLLISET ALAKULTTUURIT
JA NUORUUS 
Yhteisöpedagogilehtori  
Helena Timonen

Mikä rikollisissa alakulttuu-
reissa kiehtoo nuoria? Mikä on 
näi  den alakulttuurien toiminta-
logiikka? Mikä on rikollisten ala-
kulttuurien kuva Suomen kartalla 
ja eri vuosikymmenten ilmiöinä?

4. TIIMIX 
Yhteisöpedagogilehtori  
Tommi Pantzar

Työpajassa pääset tutustu-
maan kampuksellemme raken-
nettuun TiimiX-ryhmätoiminta-
ym päristöön. TiimiX-elämyspuis-
ton näkyvin osa on alavaijerirata, 
mikä on tarkoitettu oppimisym-
päristöiksi erityisesti ryhmätoi-
minnan, luottamuksen, johtami-
sen, yhteistoiminnan ja vuorovai-
kutustaitojen kehittämiseen.

5. KOSMOPOLITANISMI MONI -
KULTTUURISEN NUORISO-
TYÖN ARVOPOHJANA
Tutkimuspäällikkö Sirkka 
Komulainen / Xamk & tutkija 
Marko Kananen / Juvenia

Kansainväliset konfliktit ja en-
nakoimattomat muuttoliikkeet 
ovat aiheuttaneet epävarmuutta 
ja asenteiden kärjistymistä myös 
nuorten parissa. Työpajassa poh-
ditaan ajattelutapaa, joka ei lakai-
se syrjään kulttuurien välisiin koh-
taamisiin liittyviä ongelmia, vaan 
toimii syrjinnän ja väkivallan eh-
käisemiseksi yhdenvertaisuuden 
hengessä.

 
6. ROCK-MUSIIKKI JA
NUORUUS 
Yhteisöpedagogilehtori  
Jaakko Pitkänen

Työpajassa tutustutaan mu-
siikin eri tyylilajeihin osana eri 
nuo risokulttuurien kehitystä. 
Matkaa tehdään mm. Rhythm’n’ 
Bluesin, Rock’n’Rollin, Surfin, Bri-
tish Invasio nin, Progen, Glamin, 
Punkin, Hip- Hopin, Electronican, 
Grun gen, Emon ja Indie Rockin 
pa rissa.

7. NUORTEN AKTIVISMI ENNEN 
JA NYT 
Juvenian tutkijat Veli Liikanen 
& Kari Saari

Työpajassa tutustutaan nuor-
ten aktivismin historiaan ja ajan-
kohtaisiin ilmenemismuotoihin. 
Keskustelemme aktivismin eri-
laisista muodoista ja muutoksis-
ta alustuksien, filminäytteiden ja 
medianostojen pohjalta. Miten 
tä män päivän nuoret yrittävät 
vaikuttaa yhteiskuntaan?

8. VALISTUS VERSUS 
PELILLISYYS 
Projektipäällikkö Kirsi 
Purhonen, Xamk / Luovat alat

Miten kuvallisuus ja pelilli syys 
haastavat nuoret pohtimaan eri-
laisia asioita? Miten käsitellä nuor -
ten vertaisuskomuksia? Työpajas-
sa kokeillaan toiminnallises ti, mi-
ten kuvallisuutta ja pelillisyyttä 
voidaan hyödyntää terveyden 
edistämisessä ja tupakkatuot-
teiden käytön ehkäisyssä. Työ-
pajan lo pussa käydään keskus-
telua aihee seen liittyvästä tutki-
muksesta. 

9. ITSE TEHTY TULEVAISUUS 
-RYHMÄTOIMINTA (ITU)
Juvenian TKI-asiantuntija 
Heikki Kantonen

Työpajassa tutustutaan so-
siaalisen vahvistamisen ITU-ryh-
mätoimintaan, käymällä sovel-
taen läpi yhden tapaamiskerran 
toteutus. Toimintamalli nojaa 
myönteisen tunnistamisen teo-
riaan, ja on tarkoitettu työme-
netelmäksi erityisesti työn ja 
opis kelun ulkopuolella olevien 
15–29-vuotiaiden nuorten kanssa 
toimiville.

TYÖPAJAT

Iltaohjelma
seuraavalla 
sivulla



Kulttuuritalo Tempo
Mikonkatu 23, Mikkeli

ILTA   HJELMA

Yhteisöpedagogi-
koulutusta 
20 VUOTTA 

MIKKELISSÄ!

Juvenia – nuoriso-
alan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus 

10 VUOTTA!

18.00 
 KIELLETTY!-KLUBI 
 
 Kippistelyä

 Kurkistuksia henkilökunnan ja opiskelijoiden salaisiin 
nuoruuden päiväkirjoihin ja luoviin tuotoksiin

 
 Opiskelijoiden heittäytymistä kieltojen ja kielletyn 

nuoruuden tulkitsemiseen
 
 Musiikkia

 Menu:

 Tryffelillä maustettua maa-artisokkakeittoa ja 
muurahaismäen kananmunaa

 
 Yön yli haudutettua Roinilan possua, 
 karamellisoitua omenaa ja sitruunaperunaa 

 Karpalokakkua, rosmariinikinuskia ja vaniljakreemiä


